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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 22ας Δεκεμβρίου 2020

Αριθμός Πρακτικού 48

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ.
Καλυβίων 2, 3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 22 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.) 271132/2047/18-12-2020 πρόσκλησης, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα
τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,η Επιτροπή κλήθηκε να
αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 47/15-12-2020 πρακτικού συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς ,[σχετ. το υπ’αριθμ.
224938/7167/7-12-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Εύβοιας].

ΘΕΜΑ 3ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης
σχετικά με το υπ’αριθμ.πρωτ.(οικ.)214322/3526/14 Οκτωβρίου 2020 έγγραφο της
Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την εταιρεία με
την επωνυμία “Βοιωτική Ανώνυμη Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και
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Επενδύσεων (ΒΑΕΠΑΕ) - Περιφερειακή Ανάπτυξη”.
ΘΕΜΑ 4ο: Ανάκληση της με αριθμό 1706/2020 Απόφασης της Επιτροπής [Πρακτικό
46 της Συνεδρίαση της 11ης Δεκεμβρίου 2020] και διορισμός Δικηγόρου προς
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας [σχετικά με την αγωγή της Αρετής Σπηλιοπούλου κλπ (συν.96)].

ΘΕΜΑ 5ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση της
“Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά κατόπιν
γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με το από 1 Οκτωβρίου 2020 αίτημα για
ενδοδικαστική επίλυσης διαφοράς που έχει ανακύψει με την κοινοπραξία, με την
επωνυμία “Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ - ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. - ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ
Α.Τ.Ε.”

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την
“Ανάπτυξη και εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς δακοκτονίας για την υλοποίηση
ολοκληρωμένου μηχανισμού υποστήριξης του Προγράμματος Δακοκτονίας”,
προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ (Αριθμ. Διακήρυξης Επαναληπτικού
17Α/238137/7129/10-11-2020).

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 7ο:Α. Έγκριση της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης (άρθρο 32, Ν. 4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του
Ν.4713/2020 (Τεύχος Α΄ΦΕΚ 147/29-7-2020) για υποβολή έγγραφων προσφορών
για την ανάδειξη μειοδοτών για το έργο: «Μεταφορά μαθητών για τα δρομολόγια Ζ.1,
Ζ.4, Ζ.5, Ζ.6, Ζ.7, Ζ.8, Δ.9 και Η.1 σχολικού έτους 2020-2021», συνολικού
προϋπολογισμού 16.302,08 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% Β. Έγκριση
όρων Πρόσκλησης Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, Ν.
4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4713/2020 (Τεύχος
Α΄ΦΕΚ 147/29-7-2020),Π.Ε.Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 8ο:α) Έγκριση του πρακτικού 2.5 της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, σε συνέχεια της 1601/24-11-2020
(αρ. πρακτικού 43ο , ΑΔΑ : 9Ι447ΛΗ-ΟΑ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατ’ εφαρμογή της 1395/2020 απόφασης της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και των διατάξεων του
άρθρου 367 του Ν.4412/2016 και
β) Διόρθωση της 1083/01-09-2020 (αρ. πρακτικού 31ο , ΑΔΑ : ΨΩ4Μ7ΛΗ-ΡΤΖ)
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας., ως
προς τους προσωρινούς αναδόχους, της 02/2020 με αρ. πρωτ.
142832/4292/20-07-2020 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 των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας &
Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας
Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση
του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 3.616.736,71 €
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συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.+
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ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 9ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό (Φορέας 073), Οικονομικού Έτους 2020, της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 10ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός
Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών &
δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός
Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020 ,Π.Ε.Εύβοιας.

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

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

Γ.Διόρθωση της αριθμ. 1699/45/08-12-2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής,Π.Ε.Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 12: 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 13: 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.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος με τίτλο: «Future Oriented Collaborative Policy Development for
RuralAreas & People – Ανάπτυξη μελλοντικής συνεργατικής πολιτικής για αγροτικές
περιοχές και αγροτικό πληθυσμό» και ακρωνύμιο «POLIRURAL», συνολικού
προϋπολογισμού 5.999.875,00 €, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
«HORIZON 2020».

ΘΕΜΑ 15ο:Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου
2014ΕΠ56600009 «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.Φωκίδας» της ΣΑΕΠ 566.

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -
Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου :«Βελτίωση
οδικού κόμβου και συναφών εργασιών στην εθνική Αρ. 27 ,περιοχή ‘’ΒΙΟΠΑ’’
Άμφισσας»,προϋπολογισμού 1.820.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΔΑ: ΩΕΨΔ7ΛΗ-ΕΑΧ



ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου : «Συντήρηση οδικού δικτύου
Π.Ε.Φωκίδας» ,υποέργο «Διαγράμμιση εθνικού και επαρχιακού δικτύου
Π.Ε.Φωκίδας για τα έτη 2019-2020» προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 18ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου
2016ΕΠ56600010 «Δαπάνες επισκευής συντήρησης και λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται σε δράσεις της Δ/νσης
Πολιτικής Προστασίας και σε εργασίες που εκτελούνται με ιδία μέσα για την
Π.Ε.Φθιώτιδας», της ΣΑΕΠ 566.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Επέκταση αρδευτικού δικτύου στην
κτηματική περιφέρεια Καλαποδίου του Δήμου Λοκρών» της χρηματοδότησης
ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΠ 2019,προϋπολογισμού 87.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δημοπράτησης του 1ου Υποέργου «Μικρά Λιμενικά Έργα
Παραλία Αγίας Άννας» του έργου: «Μικρά Λιμενικά Έργα Παραλία Αγίας Άννας
(Αλιευτικό Καταφύγιο) Ν.Εύβοιας»,συνολικού προϋπολογισμού 6.955.000,00 € (με
0% Φ.Π.Α.),Π.Ε.Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση: α) διενέργειας συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την
«Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, για
δύο (2) έτη», προϋπολογισμού 62.000,00 € με ΦΠΑ, β) των όρων της σχετικής
Διακήρυξης και γ) την έγκριση πολυετούς δέσμευσης πίστωσης

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση α) Προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση,σύμφωνα με την παρ.2.γ) του άρθρου 32 του
Ν.4412/2016, & με το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016,όπως προστέθηκε με το
Ν.4605/2019,λόγω κατεπείγουσας ανάγκης. β)την έγκριση Πρόσκλησης προς κάθε
ενδιαφερόμενο και τους όρους αυτής για την επιλογή αναδόχου, γ)τον ορισμό της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ως αρχής που θα πραγματοποιήσει
την διαδικασία διαπραγμάτευσης,δ)την εξουσιοδότηση για σύσταση Επιτροπής
Αξιολόγησης της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης του έργου με τίτλο: «Επείγουσες
Μελέτες βελτίωσης οδικού δικτύου Κέντη-Αγραφα(Τμήμα Κρέντη –Γέφυρα
Καρβασαρά) λόγω εκδήλωσης κατολισθητικών –γεωλογικών
φαινομένων,εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 140,000.00€ (με το Φ.Π.Α.)

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:«Συντήρηση
ηλεκτροφωτισμού κόμβων οδικού δικτύου Ν.Εύβοιας για τα έτη 2018-
2019»,προϋπολογισμού,Π.Ε.Εύβοιας.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπάνης για εκτέλεση επειγουσών εργασιών ενίσχυσης
πρανών και καθαρισμού του χειμάρρου Μανδήλω στην Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου:
«Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 264624/969/13-12-2020 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (συνεπειών βροχοπτώσεων από 9-12-2020).
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ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 262191/963/10-12-2020 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 258846/1148/7-12-2020 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή
ιδιωτικών μηχανημάτων, για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων την
07/12/2020.

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου:
«Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2020», χρήση 2020 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ.πρωτ. 260608/773/11-12-2020 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς
αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων (βροχοπτώσεις από 10/12/2020).

ΘΕΜΑ 31: Έγκριση καθορισμού τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης
μηχανημάτων έργων και οχημάτων ιδιωτών και έγκρισης κατάρτισης μητρώου
οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, κατολισθήσεις, σεισμοί, πλημμύρες,
πυρκαγιές, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για το
χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-2021 με τη διαδικασία πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτέλεση
εργασιών έκτακτων αναγκών απολογιστικά.

ΘΕΜΑ 32: Έγκριση καθορισμού τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης
μηχανημάτων έργων και οχημάτων ιδιωτών και έγκρισης κατάρτισης μητρώου
οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, κατολισθήσεις, σεισμοί, πλημμύρες,
πυρκαγιές, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το
χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-2021 με τη διαδικασία πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτέλεση
εργασιών έκτακτων αναγκών απολογιστικά.

ΘΕΜΑ 33: Έγκριση καθορισμού τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης
μηχανημάτων έργων και οχημάτων ιδιωτών και έγκρισης κατάρτισης μητρώου
οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, στην
περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για το χρονικό διάστημα
από 01-01-2021 έως 31-12-2021 με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτέλεση εργασιών
έκτακτων αναγκών απολογιστικά.

ΘΕΜΑ 34: Έγκριση καθορισμού τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης
μηχανημάτων έργων και οχημάτων ιδιωτών και έγκρισης κατάρτισης μητρώου
οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, κατολισθήσεις, σεισμοί, πλημμύρες,
πυρκαγιές, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για το
χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-2021 με τη διαδικασία πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτέλεση
εργασιών έκτακτων αναγκών απολογιστικά.
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ΘΕΜΑ 35: Έγκριση καθορισμού τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης
μηχανημάτων έργων και οχημάτων ιδιωτών και έγκρισης κατάρτισης μητρώου
οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, κατολισθήσεις, σεισμοί, πλημμύρες,
πυρκαγιές, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για το
χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-2021 με τη διαδικασία πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτέλεση
εργασιών έκτακτων αναγκών απολογιστικά.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των
ορίων για την «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και
πρόσθετων για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων της
Π.Ε. Εύβοιας για ένα έτος», προϋπολογισμού 139.000,00 € με ΦΠΑ και β) των
όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 37ο: Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 1204/2020 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης του υπ’ αριθμ. 4 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 ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 38ο:Έγκριση πρακτικού 3Β της επιτροπής διαγωνισμού - κατακύρωση
αποτελέσματος της αρ. πρωτ. 222551/6782/23-10-2020 2ης Πρόσκλησης σε
διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με τους ίδιους όρους της υπ’
αριθμ. 12/110934/3857/12-6-2020 διακήρυξης ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου
διαγωνισμού για την “Προμήθεια Ανταλλακτικών, φίλτρων,ελαστικών μπαταριών και
Συντήρηση - Επισκευή μηχανημάτων εργών - φορτηγών και οχημάτων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα”, προϋπολογισμού 57.468,00€ με
ΦΠΑ για τα άγονα τμήματα 4, 7, 12, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26.

ΘΕΜΑ 39ο:Έγκριση πρακτικού 1Δ της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη
αναδόχου κατόπιν της αρ. πρωτ. 256031/7541/3-12-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, με τους ίδιους όρους της υπ’ αριθμ. 12/110934/3857/12-6-
2020 διακήρυξης ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΦΙΛΤΡΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ”, των
άγονων τμημάτων με α/α 12 και 16, συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00€

ΘΕΜΑ 40ο:Έγκριση πρακτικού 1Γ της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη
αναδόχου κατόπιν της αρ. πρωτ. 231306/6972/3-11-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, με τους ίδιους όρους της υπ’ αριθμ. 12/110934/3857/12-6-2020
διακήρυξης 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» του άγονου τμήματος με α/α 18, συνολικού προϋπολογισμού
5.256,40 €.
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ΘΕΜΑ 41ο:α)Έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την:
«Συμπληρωματική Προμήθεια Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής
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»β) Έγκριση όρων Διακήρυξης γ) Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 42ο:Έγκριση παράτασης συμβάσεων της πράξης«Αποκεντρωμένες
Προμήθειες Τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και
παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» (ΤΕΒΑ/FEAD),Π.Ε.Βοιωτίας.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της σύμβασης
παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για το υποέργο 2: «Υπηρεσίες Τεχνικού
Συμβούλου» του έργου: «Κατασκευή λιμένα Αγίου Κωνσταντίνου», Π.Ε.Φθιώτιδας,
προϋπολογισμού 60.919,24 € χωρίς ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών, σχολικού έτους 2020-2021 της Π.Ε.Ευρυτανίας, σύμφωνα με
την παρ. η΄, άρθρο 176 του Ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑ 45: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσίας
μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευβοίας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του
Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑ 46: Έγκριση: α) πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής Ανοικτού Δημόσιου
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών στατικής φύλαξης, υπηρεσίας
κέντρων λήψης σημάτων και υπηρεσίες περιπολίας των Κτιρίων της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας και υπηρεσίας κέντρων λήψης σημάτων και υπηρεσίες
περιπολίας των Αντλιοστασίων Άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου για δύο
έτη»,συνολικού προϋπολογισμού 203.248,90 € με ΦΠΑ και β) κατακύρωση του Α΄
τμήματος του διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 47:Έγκριση του πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισμού - κατακύρωση
αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή: «Υπηρεσίες Τεχνικού
Συμβούλου» στο πλαίσιο της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του
ΕΠΑ για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», συνολικού
προϋπολογισμού 74.276,00€ (Αριθμ. Διακήρυξης 18/238060/7126/10-11-2020).

ΘΕΜΑ 48:Διόρθωση της υπ’αριθμ.1620/1-12-2020 (πρακτικού 44ο, ΑΔΑ :
608Ψ7ΛΗ-Δ6Μ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας,Π.Ε.Βοιωτίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 49ο:Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας για το έργο:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ (Β΄ΦΑΣΗ)», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της
και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
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ΘΕΜΑ 50: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
του Δήμου Δελφών, του Δήμου Δωρίδας και του Δικτύου για τον Πολιτισμό και τον
Τουρισμό στη Φωκίδα “ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΛΦΩΝ” για το έργο που θα συγχρηματοδοτηθεί
από το Τεχνικό Πρόγραμμα των Περιφερειακών ΚΑΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
έτους 2021, και τον τακτικό προϋπολογισμό των Δήμων Δελφών και Δωρίδος, με
τίτλο: «Ανάπτυξη Προγραμμάτων Πολιτισμού και Τουρισμού στη Φωκίδα με έμφαση
στον Πολιτιστικό Τουρισμό - Υποστήριξη Δραστηριοτήτων που αφορούν τον
Πολιτισμό, τις Τέχνες και τον Τουρισμό στην Περιοχή των Δήμων Δελφών &
Δωρίδος», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός
μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου της επιτροπής, δέκα (10).
Η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής
“e-presence”, και συμμετείχαν ως εξής :
Μέσω της εφαρμογής “e-presence” συμμετείχαν ο
Αντιπρόεδρος/Αντιπεριφερειάρχης κ.Αριστείδης Τασιός ,ο Αντιπεριφερειάρχης κ.
Δημήτριος Βουρδάνος και τα μέλη κ.κ. Αικατερίνη Καλαντζή, Κωνσταντίνος
Αποστολόπουλος, Μαρία Αναγνώστου, Χρήστος Δούρος,Βασίλειος Σιαλμάς (με
φυσική παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων) ,Δημήτριος Αναγνωστάκης,το
αναπληρωματικό μέλος ,Νικόλαος Μπέτσιος ο οποίος αναπλήρωνε την κα 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 κ.Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών
Δ/νσεων Εσωτερικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.,μέσω της εφαρμογής “e-
presence”.

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

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

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

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

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

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

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Αντιπρόεδρος αναφέρθηκε στις
δηλώσεις/προτάσεις που κατέθεσαν ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής οι
Παρατάξεις «Στερεά Υπεροχής» και «Λαϊκή Συσπείρωση»,οι οποίες αποτελούν τις
προ ημερησίας διάταξης δηλώσεις/προτάσεις τους και είναι οι κάτωθι με την σειρά
που πήραν το λόγο και τοποθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
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«Στερεά Υπεροχής»

Ο κ. Αναγνωστάκης ανάλυσε το ζήτημα, που προέκυψε σχετικά με τη
συμπληρωματική χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης πολιτών, που πλήττονται από
φυσικές καταστροφές, λέγοντας τα ακόλουθα :
“Στις 18 του μήνα εκδόθηκε το ΦΕΚ 5590/19-12-20, σύμφωνα με το οποίο
αποζημιώνονται ιδιοκτησίες με αποθηκευτικούς χώρους σε Νομούς της Θεσσαλίας
και της Στερεάς. Συγκεκριμένα βγήκε η απόφαση 89572, για συμπληρωματική
χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης πολιτών, που επλήγησαν από φυσικές
καταστροφές και ενώ περιλαμβάνονται οι περιφερειακές ενότητες Φθιώτιδας,
Κεφαλονιάς , Ιθάκης , Ζακύνθου, Λευκάδας , Κορινθίας , Ευρυτανίας, απουσιάζει ο
νομός Ευβοίας και συγκεκριμένα οι δήμοι Χαλκιδέων, Διρφύων – Μεσσαπίων, που
επλήγησαν από τη φονική πλημμύρα 8 και 9 Αυγούστου 2020 .
Θεωρώ ότι είναι μια απαράδεκτη συμπεριφορά απέναντι στους συμπολίτες μας οι
οποίοι και αυτοί επλήγησαν από την κακοκαιρία.
Στο όνομα της ισονομίας και ισοπολιτείας θα πρέπει να γίνει παρέμβαση άμεσα από
την περιφερειακή αρχή για να αρθεί αυτή η αδικία.
Δεν θέλω να πιστέψω ότι η όποια αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, γίνεται με
βάση την καταγωγή των υπουργών, είτε λέγεται Σκυλακάκης είτε λέγεται Σταϊκούρας.
Είναι απαράδεκτη αυτή η πολιτική συμπεριφορά, την οποία και καταγγέλλουμε με όση
δύναμη ψυχής διαθέτουμε.
Περιμένω να γίνει παρέμβαση από τον Περιφερειάρχη.
Αν χρειαστεί να κάνουμε οτιδήποτε από την πλευρά μας θεωρήστε το δεδομένο. Σας
διαβεβαιώνω ότι θα είμαστε αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια, που πρέπει να
καταβληθεί από την περιφέρεια.
Σε καμία περίπτωση αυτή η εξαίρεση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.
Πρέπει στο επόμενο διάστημα να γίνει διορθωτική κίνηση από την κυβέρνηση, πιο
συγκεκριμένα άμεση δυναμική παρέμβαση από την περιφέρεια στην κυβέρνηση για
άρση αυτής της αδικίας".
Στη συνέχεια ο κ. Αναγνωστάκης διάβασε ενώπιον της επιτροπής έγγραφο, το
οποίο είχε αποστείλει ο δήμαρχος Διρφύων – Μεσσαπίων προς τον αναπληρωτή
υπουργό οικονομικών και τον υφυπουργό εσωτερικών , αναφερόμενος στην έκδοση
του ΦΕΚ 5590/19-12-20 με θέμα τη «Συμπληρωματική χορήγηση οικονομικής
ενίσχυσης αυτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές» όπου δεν
περιλαμβάνεται ο νομός Ευβοίας και συγκεκριμένα οι δήμοι Χαλκιδέων, Διρφύων –
Μεσσαπίων, αν και επλήγησαν από την φονική πλημμύρα 8 και 9 Αυγούστου 2020
ζητώντας την άμεση διόρθωση της παράλειψης αυτής.

Ο κ. Τασιός παίρνοντας το λόγο τόνισε ότι θα διερευνήσει την υπόθεση σχετικά με
το αν η Π.Ε.Εύβοιας είναι οριοθετημένη από τις φυσικές καταστροφές πριν την
κακοκαιρία «Ιανός» εξηγώντας: “όταν υπάρχουν φυσικές καταστροφές ακολουθεί ένα
ΦΕΚ οριοθέτησης με κοινή απόφαση του υπουργού οικονομικών ,οριοθετείται μια
περιοχή ως πληγείσα και εκεί μπαίνουν όλοι οι τύπου αποζημιώσεων, βοηθητικοί
χώροι κτλ.”

Ο κ. Μπέτσιος αναφορικά με το προ ημερήσιας διάταξης θέμα που έθεσε ενώπιον
της επιτροπής ο κ. Αναγνωστάκης για τις καταστροφές από τις πλημμύρες του
περασμένου Αυγούστου στην Εύβοια, όπου υπόγειοι και άλλοι χώροι κατοικιών δεν
συμπεριελήφθησαν σε ΦΕΚ προκειμένου να λάβουν αποζημίωση σχολίασε τα
ακόλουθα:
“συμφωνούμε με τη πρότασή του για γρήγορη παρέμβαση της Περιφερειακής Αρχής
προς το Υπουργείο, για να αποκατασταθεί η αδικία. Να γίνει αυτό που έγινε με τον
Ιανό για τις πληγείσες περιοχές της Φθιώτιδας και τις Θεσσαλίας”.
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«Λαϊκή Συσπείρωση»
Πολιτική Επικαιρότητα

Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Μετανάστη, που είχε
προσδιοριστεί την 18η Δεκέμβρη, θέλουμε να απευθυνθούμε στους Έλληνες
μετανάστες, που τα αδιέξοδα του συστήματος και η πολιτική των ελληνικών
κυβερνήσεων τους έσπρωξαν να ζουν, να εργάζονται ή να σπουδάζουν στο
εξωτερικό….. Αποτελούν πολύτιμη δύναμη για την πρόοδο της Χώρας και την
βελτίωση της ζωής του Λαού…. Ευχόμαστε και αγωνιζόμαστε να γυρίσουν κοντά μας.

Εκφράζουμε, επίσης, την αλληλεγγύη μας στους μετανάστες και τους πρόσφυγες
που βρίσκονται στη χώρα μας, οι περισσότεροι ζώντας μέσα σε άθλιες συνθήκες,
κυνηγημένοι από τη φτώχεια και τους πολέμους, που είναι αποτέλεσμα της
καπιταλιστικής εκμετάλλευσης.
Η μετανάστευση είναι η πιο κραυγαλέα και ταυτόχρονα η πιο τραγική απόδειξη του τι
σημαίνει η εργατική δύναμη να είναι εμπόρευμα…. Αποδείχνει πόσο απάνθρωπος
είναι ο ιμπεριαλισμός και οι πόλεμοι που διεξάγει και φυσικά δικαιώνει απόλυτα τον
αγώνα ενάντια σε κάθε εκδήλωση του.

*****************************
Μαζί με τις τυποποιημένες ευχές για ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, που μοιράζονται ανέξοδα,
θέλουμε να προσθέσουμε τις δικές μας ευχές, που συνδέονται άρρηκτα με την
θέληση για ενίσχυση του εργατικού λαϊκού κινήματος και δυνάμωμα των αγώνων….
• Για ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας τώρα!
• Για μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, στα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς, στα σχολεία και σε άλλους κρίσιμους χώρους
• Για να μη μείνει κανείς χωρίς αξιοπρεπές εισόδημα
• Για στήριξη των ανέργων και των φτωχών λαϊκών οικογενειών, ειδικά τις
μέρες των γιορτών
Για την υγεία και τις ανάγκες του λαού πρώτο ζήτημα είναι το δυνάμωμα της
διεκδίκησης και της αλληλεγγύης.
Έτσι θα πάρουν απάντηση οι αντιλαϊκοί νόμοι, που φέρνει ύπουλα και προσχηματικά
η κυβέρνηση, μετατρέποντας την πανδημία σε ευκαιρία για το κεφάλαιο και τα κέρδη
του.

Ειδικότερα Ζητήματα
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής, θεωρούμε χρήσιμη και
επιβεβλημένη την συζήτηση ορισμένων θεμάτων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν
σύγχρονες ανάγκες και διεκδικήσεις της Περιφέρειας…..
1. Ποια ήταν η συγκεκριμένη χρηματοδότηση κάθε Συλλογικής Απόφασης μέσα
στο 2020…. Πόσα και ποια έργα, που περιγράφονται στους πίνακες των Συλλογικών
Αποφάσεων δεν χρηματοδοτήθηκαν. Ποια έχουν διακοπεί λόγω έλλειψης
χρηματοδότησης.
2. Ποια είναι τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για την επιλογή των έργων
που θα χρηματοδοτηθούν από το Περιφερειακό Ταμείο.
3. Ποιες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά
προγράμματα διαχειρίστηκε η αρμόδια αρχή της Περιφέρειας από 1/1/2019 και ποια
ήταν η ανταπόκριση των ενδιαφερομένων…. Ποιες προσκλήσεις είναι ανοιχτές
σήμερα.
Τι προγράμματα διεκδικεί η Περιφέρεια για το επόμενο χρονικό διάστημα….. Πως
παρακολουθεί τις εξελίξεις και πως ετοιμάζεται να παρέμβει.
Θεωρούμε σκόπιμο να ζητήσουμε οι απαντήσεις, πέρα των όσων θα σχολιάσει η
Περιφερειακή Αρχή στην διάρκεια των συνεδριάσεων, να μας αποστέλλονται γραπτά,
ολοκληρωμένα.
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Ο κ. Τασιός παίρνοντας το λόγο μεταξύ των άλλων επισήμανε : “Προφανώς
περιμένουμε να κλείσει το έτος , γιατί οι συλλογικές αποφάσεις γίνονται 31/12.
Eπίσης ,δεν υπάρχει έργο σε εξέλιξη που να μην έχει χρηματοδοτηθεί .Αυτός είναι
ένας στόχος που έχει επιτευχθεί. Οι χρηματοδοτήσεις έρχονται για την πληρωμή ήδη
βεβαιωμένων λογαριασμών”.

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

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για
δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2020.
Το ανωτέρω θέμα κρίνεται ως έκτακτο λόγω λήξης του οικονομικού έτους.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1735

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για
δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2020.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.οικ.271357/7955/21-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού-
Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Αναγνωστάκης ψήφισε ΚΑΤΑ.

Ο κ. Μπέτσιος ψήφισε ΚΑΤΑ αιτιολογώντας την ψήφο του ως ακολούθως :
“Ψηφίζουμε ΚΑΤΑ. Έχουμε διατυπώσει την αντίθεσή μας από την πρώτη στιγμή και
κατ΄ επανάληψη για τον ΟΠΑΣΤΕ”.

Ο κ.Δούρος ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Ο κ. Χρονάς ψήφισε ως εξής: “Η πίστωση που προτείνεται αφορά την επιχορήγηση
του ΟΠΑΣΤΕ….
Με δεδομένα την αρνητική μας θέση για την συγκρότηση και λειτουργία του
ΟΠΑΣΤΕ….. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση”.

Ο κ.Σιαλμάς ψήφισε θετικά.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το
Οικονομικό Έτος 2020 , ως κατωτέρω:
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1736

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 47/15-12-2020 πρακτικού συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 47/15-12-2020 πρακτικό
συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1737

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς ,[σχετ. το υπ’αριθμ.
224938/7167/7-12-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Εύβοιας].

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.οικ.267272/409/15-12-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε.Εύβοιας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέπτυξε τη θέση του ως εξής: “Πρόκειται για αποζημίωση σε ιδιοκτήτη
αυτοκινήτου που υπέστη ζημιές λόγω κατολισθήσεων στην Εύβοια…..
Δεν έχουμε αντίρρηση στην εισήγηση, που προτείνει εξωδικαστικό συμβιβασμό”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την επίλυση εξωδικαστικά της προεκτιθέμενης διαφοράς, διά της καταβολής
από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στον ιδιοκτήτη του βλαβέντος αυτοκινήτου
Ευάγγελο Δανιά του Νικολάου, του συνολικού ποσού των 330,00 ευρώ (στο οποίο
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 25%) σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση όλων των
ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό του, λόγω του προαναφερομένου συμβάντος,
όπως το ύψος των ζημιών αυτών προκύπτει από τα υποβληθεντα στοιχεία, ήτοι την
από 22/12/2018 βεβαίωση και την από 21/12/2018 απόδειξη είσπραξης του
επισκευαστή Δημητρίου Ι. Γουλέτα, με την παράλληλη υπογραφή υπ' αυτού τόσο
δήλωσης περί πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησής του και παραίτησής του από

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 συμμετοχής της
ΠΕ Φθιωτιδας στον
Οργανισμό Πολιτιστικής
Ανάπτυξης Στερεάς
Ελλάδας για το έτος 2020

Έγγραφο
270849/15610/18-12-2020
Δ/νσης Τεχνικών Έργων
ΠΣΕ

02.01.073.9779.
01

Εκτέλεση
λοιπών έργων

που δεν
κατονομάζοντ

αι ειδικά

50.000,00 2.580.144,35 2.287.513,75 292.630,60

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 50.000,00
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κάθε άλλη αξίωση, όσο και την προσκόμιση αντιγράφου της δήλωσης που θα
υποβάλλει στη γραμματεία του 1ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας
περί παραίτησής του από το δικόγραφο και το δικαίωμα της με ημερομηνία
κατάθεσης 25/10/2019 αγωγής του, κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1738

ΘΕΜΑ 3ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής
γνωμοδότησης σχετικά με το υπ’αριθμ.πρωτ.(οικ.)214322/3526/14 Οκτωβρίου 2020
έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σχετικά με
την εταιρεία με την επωνυμία “Βοιωτική Ανώνυμη Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης
και Επενδύσεων (ΒΑΕΠΑΕ) - Περιφερειακή Ανάπτυξη”.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.(ΤΤ.)218442/863/15-12-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επισήμανε τα ακόλουθα: “Το αίτημα αφορά διερεύνηση σχετικά με το
εάν η εταιρεία με την επωνυμία “Βοιωτική Ανώνυμη Εταιρεία Περιφερειακής
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Περιφερειακή Ανάπτυξη”, εμπίπτει στις
προβλεπόμενες διατάξεις, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές αιτήσεις υπαλλήλων,
που απασχολούνταν με σχέσεις εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. και ζητούν την αναγνώριση της
προϋπηρεσίας που είχε διανυθεί στον προαναφερθέντα φορέα.
Κατά την άποψή μας…… επειδή γνωρίζουμε το πως ιδρύθηκαν και λειτούργησαν
αυτά τα σχήματα με την ευθύνη των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και στην συνέχεια
της Περιφέρειας….δεν χρειάζεται νομική γνωμοδότηση….
Είναι ζήτημα πολιτικής ευθύνης, που πρέπει να αναλάβετε μια και συμβάλλατε στην
δημιουργία του προβλήματος…. Οφείλετε να αναγνωρίσετε σαν δίκαιο το αίτημα των
εργαζομένων, ανεξάρτητα από τις διαδικασίες που τους διορίσατε.
Για αυτό τον λόγο…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση για διορισμό δικηγόρου….
Και προτείνουμε να μας ενημερώσετε γραπτά και συγκεκριμένα για τον βίο και
πολιτεία και φυσικά για την κατάσταση της συγκεκριμένης εταιρείας.
Αντίστοιχα ισχύουν και για όσους εργαζόμενους προέρχονται από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
ΚΩΠΑΙΔΑΣ, που με κυβερνητική απόφαση καταργήθηκε, μεταφέροντας περιουσιακά
στοιχεία και προσωπικό στην Π.Ε. Βοιωτίας”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,τον
Ηρακλή Τσάγκα του Γεωργίου, δικηγόρο Λιβαδειάς [ΑΜ. ΔΣ. Λιβαδειάς: 147], κάτοικο
Λιβαδειάς, επί της οδού Καραγιαννοπούλου, αρ. 22, ο οποίος, αφού λάβει υπόψη τις
σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, καθώς και τις
απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας, λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία από τις
αρμόδιες υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να γνωμοδοτήσει σχετικά
με τη δυνατότητα να γίνει αποδεκτό το αίτημα της Ειρήνης Σαλδάρη, της Χάϊδως
Αργυρίου, της Παναγιώτας Γκουλή, περί αναγνώρισης προϋπηρεσίας που είχε
διανυθεί στην εταιρεία με την επωνυμία “Βοιωτική Ανώνυμη Εταιρεία Περιφερειακής
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΒΑΕΠΑΕ) - Περιφερειακή Ανάπτυξη”.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ.
376/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο
ποσό των 320 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 76,80), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α]
396,80 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:
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- Σύνταξη γνωμοδότησης [παροχή νομικών συμβουλών] 80 ευρώ, με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

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

- Σύνολο αμοιβής 320 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1739

ΘΕΜΑ 4ο: Ανάκληση της με αριθμό 1706/2020 Απόφασης της Επιτροπής [Πρακτικό
46 της Συνεδρίαση της 11ης Δεκεμβρίου 2020] και διορισμός Δικηγόρου προς
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας [σχετικά με την αγωγή της Αρετής Σπηλιοπούλου κλπ (συν.96)].

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.(οικ.)268486/1184/16-12-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επισήμανε τα ακόλουθα: “Πρόκειται για αίτημα εργαζομένων που
ζητούν από την Περιφέρεια να τους καταβάλλει ποσά που αντιστοιχούν στο επίδομα
Χριστουγέννων των ετών 2016, 2017, 2018, στο επίδομα Πάσχα των ετών 2017 και
2018, καθώς κα 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 ή να παρασταθεί ανάλογα και υποστηρικτικά των εργαζομένων στο
δικαστήριο”.

Ο κ. Μπέτσιος ψήφισε θετικά λέγοντας : “Είναι σοβαρό αυτό που συνέβη. Ο νόμος
είναι σαφέστατος. Απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή στις εισηγήσεις. Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ
της ανάκλησης της προηγούμενης απόφασης της Ο.Ε.”.

Ο κ.Αναγνωστάκης τόνισε : “Υπάρχει μια πλημμέλεια στην ενημέρωση των μελών
της Ο.Ε., η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί δραστικά. Τα μέλη της Ο.Ε., που πέρα
από την πολιτική ευθύνη έχουν και ποινική ευθύνη, διαθέτουν τις νομικές γνώσεις και
για αυτό οι εισηγήσεις των υπηρεσιών οφείλουν να είναι άρτιες και σύμφωνες με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Συμφωνώ στο να ανακαλέσουμε την απόφαση μας αλλά αυτό δεν δείχνει,
σοβαρότητα στη διαχείριση των σοβαρών πολιτικών και άλλων ευθυνών που έχουμε.
Αυτό ως παρατήρηση, θα συμφωνήσουμε στην εισήγηση”.

Ο κ. Δούρος επισήμανε μεταξύ των άλλων ,ότι είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο να ψηφίζει
εισήγηση στην Ο.Ε. και στη συνέχεια η απόφαση να ανακαλείται,λόγω έλλειψης
επαρκούς ενημέρωσης των μελών,ενώ τόνισε την αναγκαιότητα της νομικής
υπηρεσίας για παροχή εξειδικευμένης γνώσης,ως ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα .

Ο κ.Σιαλμάς συμφώνησε με τη σειρά του για την αναγκαιότητα παροχής νομικής
γνωμοδότησης μέσω της νομικής υπηρεσίας,αναμένοντας τις εξελίξεις προς αυτή την
κατεύθυνση .

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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(i) Ανακαλεί την με αριθμό 1706/2020 Απόφασή της [Πρακτικό 46 της
Συνεδρίασης της 11ης Δεκεμβρίου 2020].

(ii) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον
Γεώργιο Νίκα του Θεοφάνη, δικηγόρο Λαμίας [ΑΜ. Δ.Σ. Λαμίας: 100], κάτοικο Λαμίας,
επί της οδού Λεωνίδου αρ. 6, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 14ης Ιανουαρίου 2021 ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, κατά τη συζήτηση της από 13 Σεπτεμβίου 2018 και με αριθμό δικογράφου
ΑΓ247/ 13 Σεπτεμβρίου 2018 Αγωγή που άσκησε η Αρετή Σπηλιοπούλου κλπ
(συν.96), συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και
γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.

(iii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ.
376/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο
ποσό των 625 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 150), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α]
775 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 305 ευρώ [134€ παράσταση συν 171 € 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
πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης, του
αντικειμένου αυτής και του αριθμού των εναγόντων .

- Σύνολο αμοιβής 625 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1740

ΘΕΜΑ 5ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκπροσώπηση της
“Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά κατόπιν
γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με το από 1 Οκτωβρίου 2020 αίτημα για
ενδοδικαστική επίλυσης διαφοράς που έχει ανακύψει με την κοινοπραξία, με την
επωνυμία “Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ - ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. - ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ
Α.Τ.Ε.”

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.(ΤΤ.)260613/1143/08-12-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς είπε :“Δεν έχουμε αντίρρηση στην εισήγηση, που έχει τεκμηριωμένη
νομιμότητα…..
Θέτουμε, όμως, ζήτημα για την διακοπή των παράλληλων έργων αναδασμού στη
Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου Βοιωτίας…. Αμφισβητούμε την σκοπιμότητα της
και ζητούμε να αποδοθούν πολιτικές ευθύνες στο Υπουργείο που την προκάλεσε και
την Περιφέρεια που την αποδέχτηκε αδιαμαρτύρητα”.

Ο κ.Αναγνωστάκης δήλωσε τα εξής: “Eίμαστε KATA. Θέλουμε να εκδικαστεί η
υπόθεση κανονικά”.

Οι κ.κ. Δούρος ,Μπέτσιος και Σιαλμάς ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

I.- Αποδέχεται το από 1 Οκτωβρίου 2020 αίτημα για ενδοδικαστική επίλυση
διαφοράς που έχει ανακύψει με την κοινοπραξία με την επωνυμία “Ι.Δ.
ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ - ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. - ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.” και στη
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συνέχεια να παραπεμφθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, λόγω αρμοδιότητας.
II.- Παρέχει στο Δικηγόρο Λουκά Καρρά του Ιωάννη, Δικηγόρο Λιβαδειάς [Α.Μ.

Δ.Σ. Λαμίας: 186], κάτοικο Λιβαδειάς, επί της οδού Σπυρίδωνος 3, την ειδική ρητή
εντολή και πληρεξουσιότητα, να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά
και ειδικότερα ενώπιον της Εισηγήτριας Δικαστού του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά,
που ορίσθηκε κατ’ άρθρο 126Β ΚΔΔ, προκειμένου να εκπροσωπήσει την
“Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας” στη διαδικασία επίτευξης ενδοδικαστικής επίλυσης
διαφοράς, που εκκρεμεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, μετά την άσκηση
της από 18 Ιουνίου 2020 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΓ157/18 Ιουνίου
2020 αγωγής της,

Ειδικότερα, του παρέχει την ειδική εντολή :
Α.- να δηλώσει για λογαριασμό της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” ότι : 1)

αποδέχεται την ενδοδικαστική επίλυση της διαφοράς και συνομολογεί την ιστορική
βάση της αγωγής ως προς την αξίωση της ενάγουσας, 2) αποδέχεται τη δήλωση της
ενάγουσας εταιρίας ότι περιορίζει το αίτημά της ως προς το κεφάλαιο της αγωγής,
που πλέον ορίζεται στο ποσό των 320.000 ευρώ 3) αποδέχεται την παραίτηση της
ενάγουσας εταιρίας από τις λοιπές αξιώσεις της για επιδίκαση νομίμων τόκων,

Β.- να υπογράψει για λογαριασμό της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” το
πρακτικό διεξαγωγής της κοινής συνάντησης των διαδίκων και την απόφαση
ενδοδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, με την οποία οι διάδικοι θα συναποδεχθούν
την υποχρέωση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” να καταβάλει στην ενάγουσα
εταιρεία το ποσό των 320.000 ευρώ, χωρίς την καταβολή τόκων επ’ αυτού, σε 25
δόσεις και

Γ.- Γενικώς του παρέχει την εντολή να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για
την επίτευξη της ενδοδικαστικής επίλυσης της διαφοράς με την ενάγουσα εταιρεία.

III.-Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ.
376/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο
ποσό των 817 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 196,08), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και
Φ.Π.Α] 1.013,08 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 417 ευρώ [161€ παράσταση συν 256€ υπόμνημα],
με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για πέντε (5) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι
αμοιβή ποσού [80€ Χ 5 =] 400€, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον ανωτέρου
δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του οικονομικού
αντικειμένου αυτής.

- Σύνολο αμοιβής 817 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1741

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την
“Ανάπτυξη και εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς δακοκτονίας για την υλοποίηση
ολοκληρωμένου μηχανισμού υποστήριξης του Προγράμματος Δακοκτονίας”,
προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ (Αριθμ. Διακήρυξης Επαναληπτικού
17Α/238137/7129/10-11-2020).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.256256/7550/15-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού
Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Οι κ.κ.Αναγνωστάκης και Σιαλμάς ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.
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Ο κ. Μπέτσιος καταψήφισε την εισήγηση αναλύοντας τις θέσεις της παράταξής του
ως εξής :“Είχαμε, ως παράταξη διατυπώσει επιφυλάξεις μετά την πρώτη
ατελέσφορη προκήρυξη. Ένα θέμα το οποίο έρχεται καθυστερημένα και πλέον
ξεκομμένα από τις γενικότερες εξελίξεις στην ΚΑΠ και στους τρόπους σύνδεσης της
παραγωγικής αγροτικής διαδικασίας με την φυτική προστασία, την έρευνα και την
πιστοποίηση.
Η προκήρυξη είχε ασάφειες σε σχέση με το χρόνο κατάθεσης των βιογραφικών, αφού
κατά την άποψή μας, αυτά κατατίθενται από τον προσωρινό ανάδοχο. Εφόσον
υπάρχουν ασάφειες και παραλήψεις στην προκήρυξη θεωρούμε ότι δεν πρέπει να
αποκλειστεί η εταιρία. Εφόσον η πρότασή μας δεν έγινε δεκτή ψηφίζουμε ΚΑΤΑ”.

Ο κ. Χρονάς τόνισε :“Το πρόγραμμα της δακοκτονίας, που ακριβοπληρώνουν οι
ελαιοπαραγωγοί χρειάζεται εκσυγχρονισμό και συχνή επικαιροποίηση, σύμφωνα με
τις εξελισσόμενες επιστημονικές αντιλήψεις….
Αυτό, όμως είναι ευθύνη και υποχρέωση του κράτους, στην βάση ενός
ολοκληρωμένου σχεδίου για όλες τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές.….
Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι αντικείμενο κερδοσκοπικής εκμετάλλευσης
ιδιωτών…
Σε αυτή την βάση ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση, απαιτώντας την πρακτική
έκφραση του κρατικού ενδιαφέροντος”.

Ο κ.Τσελάς διευκρίνισε λεπτομερώς τη διαδικασία του συνοπτικού
διαγωνισμού ,αναφερόμενος στον τρόπο αξιολόγησης που προηγείται της
τεχνικής ,οικονομικής προσφοράς .

Ο κ. Δούρος ανάφερε : “Όταν είχε εισαχθεί το θέμα στην Ο.Ε. είχε συζητηθεί, είχα
αναλύσει τις απόψεις μου σχετικά με το ζήτημα της δακοκτονίας και είχα ψηφίσει
λευκό. Επειδή είναι η έγκριση του 1ου πρακτικού ψηφίζω πάλι ΛΕΥΚΟ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/24-11-2020 πρακτικό της επιτροπής του συνοπτικού
διαγωνισμού για την “Ανάπτυξη και εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς δακοκτονίας για
την υλοποίηση ολοκληρωμένου μηχανισμού υποστήριξης του Προγράμματος
Δακοκτονίας”, προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής / τεχνικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων.

2. Απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας “ΣΥΝΕΛΙΞΙΣ Α.Ε.” καθώς η τεχνική της
προσφορά δεν είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, όπως αναλυτικά
αναφέρονται στο πρακτικό της Επιτροπής.

3. Αποδέχεται την προσφορά του υποψήφιου αναδόχου “NEUROBUBLIC A.E.” για
το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, δηλαδή στην φάση της αποσφράγισης και
αξιολόγησης της οικονομικής του προσφοράς.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1742

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 7ο:Α. Έγκριση της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης (άρθρο 32, Ν. 4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του
Ν.4713/2020 (Τεύχος Α΄ΦΕΚ 147/29-7-2020) για υποβολή έγγραφων προσφορών
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για την ανάδειξη μειοδοτών για το έργο: «Μεταφορά μαθητών για τα δρομολόγια Ζ.1,
Ζ.4, Ζ.5, Ζ.6, Ζ.7, Ζ.8, Δ.9 και Η.1 σχολικού έτους 2020-2021», συνολικού
προϋπολογισμού 16.302,08 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% Β. Έγκριση
όρων Πρόσκλησης Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, Ν.
4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4713/2020 (Τεύχος
Α΄ΦΕΚ 147/29-7-2020),Π.Ε.Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.267357/4301/15-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού
Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

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

Ο κ. Χρονάς ανέφερε τα ακόλουθα:“Επιμένουμε στην επανεξέταση της επικρατούσας
αντίληψης για τα μαθητικά δρομολόγια…. Χάριν του καλύτερου συντονισμού και της
συνεργασίας με τις εκπαιδευτικές μονάδες….. και με στόχο καθορισμό ενιαίων
κριτηρίων και διαδικασίας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

Παρά ταύτα… και λόγω της ιδιαιτερότητας του ζητήματος….. Δεν έχουμε
αντίρρηση, στην συγκεκριμένη εισήγηση”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει :
Α.Τη Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, Ν.
4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4713/2020 (Τεύχος
Α΄ΦΕΚ 147/29-7-2020) για υποβολή έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη
μειοδοτών για το έργο: «Μεταφορά μαθητών για τα δρομολόγια Ζ.1, Ζ.4, Ζ.5, Ζ.6,
Ζ.7, Ζ.8, Δ.9 και Η.1 σχολικού έτους 2020-2021», συνολικού προϋπολογισμού
16.302,08 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Η ανάθεση του ανωτέρου έργου θα γίνει με τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια
οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνησίου ανταγωνισμού λόγω ότι
υπήρξαν αδιάθετα δρομολόγια για τα οποία δεν υποβλήθηκαν προσφορές στον
Συνοπτικό Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε σε προηγούμενο χρόνο.

Β. Τους όρους Πρόσκλησης Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
(άρθρο 32, Ν. 4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του
Ν.4713/2020 (Τεύχος Α΄ΦΕΚ 147/29-7-2020).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1743

ΘΕΜΑ 8ο:α) Έγκριση του πρακτικού 2.5 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
και Αξιολόγησης Προσφορών, σε συνέχεια της 1601/24-11-2020 (αρ. πρακτικού
43ο , ΑΔΑ : 9Ι447ΛΗ-ΟΑ5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, κατ’ εφαρμογή της 1395/2020 απόφασης της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και των διατάξεων του άρθρου 367 του
Ν.4412/2016 και
β) Διόρθωση της 1083/01-09-2020 (αρ. πρακτικού 31ο , ΑΔΑ : ΨΩ4Μ7ΛΗ-ΡΤΖ)
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας., ως
προς τους προσωρινούς αναδόχους, της 02/2020 με αρ. πρωτ. 142832/4292/20-
07-2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296
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2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για
την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής
αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021,
2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού
3.616.736,71 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων
προαίρεσης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.263437/7713/15-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού
Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Αναγνωστάκης,Δούρος,Σιαλμάς ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε τα ακόλουθα:“Επιμένουμε στην επανεξέταση της επικρατούσας
αντίληψης για τα μαθητικά δρομολόγια…. Χάριν του καλύτερου συντονισμού και της
συνεργασίας με τις εκπαιδευτικές μονάδες….. και με στόχο καθορισμό ενιαίων
κριτηρίων και διαδικασίας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.
Παρά ταύτα… και λόγω της ιδιαιτερότητας του ζητήματος….. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ,
στην συγκεκριμένη εισήγηση, που δεν αξιολογούμε σαν μοναδικά αναγκαία επιλογή”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ’αριθμ. 2.5/08-12-2020(ολοκληρώθηκε στις 10-12-2020)πρακτικό
της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών που
αφορά την αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του Οικονομικού Φορέα Περλεπέ
Νικολάου, σε συνέχεια της 1601/24-11-2020 απόφασής της,κατ’ εφαρμογή της
1395/2020 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
και των διατάξεων του άρθρου 367 του Ν.4412/2016, της 02/2020 με αρ. πρωτ.
142832/4292/20-07-2020 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 των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης
χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-
2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού
προϋπολογισμού 3.616.736,71 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των
δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 95200).

2. Διορθώνει την υπ’αριθμ. 1083/01-09-2020 (αρ. πρακτικού 31ο , ΑΔΑ :
ΨΩ4Μ7ΛΗ-ΡΤΖ) Απόφασή της ,σχετικά με την ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων
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 των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής
αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-
2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού
3.616.736,71 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης»
(με Α/Α Συστήματος: 95200) και συγκεκριμένα ως προς το τμήμα με κωδικό Β14, το
οποίο σύμφωνα με το Πρακτικό 2.5 /08-12-2020 (ολοκληρώθηκε στις 10-12-2020)
της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών που αφορά
την αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του Οικονομικού Φορέα Περλεπέ
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Νικολάου, σε συνέχεια της 1601/24-11-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατ’ εφαρμογή της 1395/2020 απόφασης της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και των διατάξεων του
άρθρου 367 του Ν.4412/2016, αναφέρει ως προσωρινό ανάδοχο τον Περλεπέ
Νικολάο με προσφερόμενη τιμή 19,95 € και έκπτωση 7%, με επιλαχόντα το
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ με προσφερόμενη τιμή 21,45 € και έκπτωση
0%.
Ο πίνακας των προσωρινών αναδόχων διαμορφώνεται ως εξής
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(ΑΡ.ΚΥΚΛ. - ΤΙΜΗ - ΕΚΠΤΩΣΗ - ΕΔΡΑ)

1 9
ΚΟΛΤΣΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,ΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β50 ΧΕΖ 4145 84,66 € 6,00%

2 10

ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Β36 ΧΑΟ 8308 88,43 € 27,00% (α) ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ ΣΙΑ Ε.Ε (ΒΙΝ 7971 - 100,55 € -
17,00% - ΕΔΡΑ:-)

Β37 ΧΑΟ 8308 20,38 € 4,99%

Β38 ΧΑΥ 3734 40,33 € 5,99%

Β39 ΧΑΧ 5675 27,58 € 22,00% (α) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΛΑΜΠΡΟΣ (ΧΑΥ
1212 - 33,95 € - 3,99% - ΕΔΡΑ:-)

Β40 ΧΑΟ 2400 93,28 € 28,00%

(α) ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ ΣΙΑ Ε.Ε (ΥΤΗ 9871 - 94,58 € -
27,00% - ΕΔΡΑ:-),
(β) ΜΕΙΔΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΥΡΗ
3434 - 107,53 € - 17,00% - ΕΔΡΑ:-),
(γ) Κ Τ Ε Λ ΘΗΒΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΒΙΝ 9168 -
116,60 € - 10,00% - ΕΔΡΑ:-)

Β41 ΧΑΥ 3733 82,92 € 26,00% (α) ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ ΣΙΑ Ε.Ε (ΒΙΚ 5880 - 99,73 € -
11,00% - ΕΔΡΑ:-)

Β31 ΧΑΟ 6920 40,33 € 12,36%

Β44 ΡΑΖ 3140 57,85 € 26,00%
(α) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΔΧ
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΡΙΠΟΣ Σ Π Ε (ΤΑΕ 2235,
ΤΑΕ 2208, ΤΑ Ε2428, ΤΑΕ 2333 - 69,58 € - 11,00%)

Β55 ΧΑΥ 3416 77,06 € 10,00%

3 13
ΝΟΝΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ,ΜΙΧΑ
ΗΛ

Β48 ΧΑΥ 3080 42,69 € 0,49%

(α) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν ΕΥΒΟΙΑΣ (ΧΑΡ 5110 -
42,90 € - 0,00% - ΕΔΡΑ:-)

4 15
ΠΕΡΛΕΠΕΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΠΑΝΑ
ΓΙΩΤΗΣ

Β11 ΙΤΧ 7436 38,18 € 11,00%

Β14 ΙΜΧ 8134 19,95 € 7,00%
(α) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν ΕΥΒΟΙΑΣ (ΑΧΤ 3920 -
21,45 € - 0,00% - ΕΔΡΑ:-)

5 17

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΔΧ
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΕΥΡΙΠΟΣ Σ Π Ε

Β35

ΤΑΕ 2336,
ΤΑΕ 2416,
ΤΑΕ 2392,
ΤΑΕ 2382

109,26 € 30,00%

(α) ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΒΤ 1340 - 110,82 € -
29,00% - ΕΔΡΑ:-),
(β) ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ ΣΙΑ Ε.Ε (ΒΙΝ 7901 - 123,30 € -
21,00% - ΕΔΡΑ:-),
(γ) ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΙΑ ΟΕ (ΙΖΑ 8230 -
124,86 € - 20,00% - ΕΔΡΑ:-),
(δ) Κ Τ Ε Λ ΘΗΒΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΒΙΝ 9216 -
129,55 € - 17,00% - ΕΔΡΑ:-)
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Β42
ΤΑΕ 2314,
ΤΑΕ 2421,
ΤΑΕ 2434

121,73 € 27,00%

(α) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν ΕΥΒΟΙΑΣ (ΧΑΡ 5717 -
125,07 € - 25,00% - ΕΔΡΑ:-),
(β) ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ ΣΙΑ Ε.Ε (ΒΙΜ 5515 - 148,42 € -
11,00% - ΕΔΡΑ:-)

Β45
ΤΑΕ 2359,
ΤΑΕ 2203,
ΤΑΕ 2282

61,07 € 30,00%
(α) ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΟ 5633 - 64,56 € -
26,00% - ΕΔΡΑ:-)

Β51
ΤΑΕ 2359,
ΤΑΕ 2203,
ΤΑΕ 2282

31,95 € 4,00%
(α) ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΟ 5633 - 32,95 € - 0,99%
- ΕΔΡΑ:-)

6 18 ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ ΣΙΑ
Ε.Ε

Β43 ΒΙΡ 1211 124,77 € 27,00%

(α) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν ΕΥΒΟΙΑΣ (ΧΑΡ 6060 -
128,19 € - 25,00% - ΕΔΡΑ:-),
(β) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΛΑΜΠΡΟΣ (ΧΑΥ
4065 - 136,74 € - 20,00% - ΕΔΡΑ:-),
(γ) ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΧΑΥ
2900 - 149,81 € - 12,35% - ΕΔΡΑ:-)

Β53 ΒΙΝ 9841 70,52 € 31,00%

(α) ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΟ 8846 - 74,61 € -
27,00% - ΕΔΡΑ:-),
(β) Κ Τ Ε Λ ΘΗΒΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΒΙΝ 9230 -
99,13 € - 3,00% - ΕΔΡΑ:-)

Β54 ΥΤΖ 8552 113,52 € 45,00%

(α) ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝ,ΜΕΛΕΤΙΟΣ (ΒΙΡ 1077 -
132,10 € - 36,00% - ΕΔΡΑ:-),
(β) ΜΕΙΔΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΒΙΜ 9164
- 134,16 € - 35,00% - ΕΔΡΑ:-),
(γ) Κ Τ Ε Λ ΘΗΒΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΒΙΝ 9231 -
144,48 € - 30,00% - ΕΔΡΑ:-),
(δ) ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΒΙΝ
9275 - 158,93 € - 23,00% - ΕΔΡΑ:-)

7 19

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ Ν
ΕΥΒΟΙΑΣ

Β1 ΧΑΟ 9080 21,25 € 0,93%

Β2 ΡΝΕ 1762 42,90 € 0,00%

Β3 ΧΑΡ 5131 46,20 € 0,00%

Β4 ΧΑΟ 6940 44,55 € 10,00%

Β5 ΧΑΡ 6565 49,34 € 10,00%

Β6 ΧΑΟ 7424 38,61 € 10,00%

Β7 ΧΑΡ 5111 38,61 € 10,00%

Β10 ΧΑΝ 7878 50,54 € 0,00%

Β12 ΑΧΤ 3920 42,90 € 0,00%

Β13 ΧΑΝ 8150 163,04 € 10,00%

(α) ΠΕΡΛΕΠΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΜΙΧ
7544 - 168,48 € - 7,00% - ΕΔΡΑ:-),
(β) ΚΑΠΠΕΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΧΑΟ 9930
- 169,90 € - 6,22% - ΕΔΡΑ:-)

Β15 ΧΑΟ 6070 42,90 € 0,00%

Β16 ΧΑΝ 8355 41,26 € 0,00%

Β17 ΧΑΡ 6555 49,60 € 0,00%

ΑΔΑ: ΩΕΨΔ7ΛΗ-ΕΑΧ



3. Εγκρίνει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, για τον προσωρινό ανάδοχο
του δρομολογίου με κωδικό τμήματος Β14, Περλεπέ Νικόλαο, στο επόμενο στάδιο.

4. Eγκρίνει την κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, ανάθεση της εκτέλεσης του
δρομολογίου με κωδικό τμήματος Β14, στον οικονομικό φορέα Περλεπέ Νικόλαο ,
βάσει των διατάξεων του αρ. 33 παρ.1 του Ν.4713/2020 (Α΄147).

Κατά τα λοιπά ισχύει η 1083/01-09-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
υπ’αριθμ. 1120/08-09-2020 απόφασή της .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1744

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 9ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό (Φορέας 073), Οικονομικού Έτους 2020, της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.260138/4196/09-12/2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού
Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του

Β18 ΧΑΡ 3888 83,22 € 0,00%

Β19 ΧΑΡ 4450 42,90 € 0,00%

Β21 ΧΑΟ 7242 21,45 € 0,00%

Β22 ΧΑΡ 5998 46,99 € 25,00%
(α) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΛΑΜΠΡΟΣ (ΧΑΟ
8555 - 55,79 € - 10,95% - ΕΔΡΑ:-),
(β) ΜΕΙΔΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΒΙΝ 8540
- 60,77 € - 3,00% - ΕΔΡΑ:-)

Β23 ΧΑΡ 5383 69,66 € 25,00%

(α) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΛΑΜΠΡΟΣ (ΧΑΟ
8555 - 82,66 € - 11,00% - ΕΔΡΑ:-),
(β) ΜΕΙΔΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΒΙΝ 8540
- 90,09 € - 3,00% - ΕΔΡΑ:-)

Β25 ΧΑΡ 8781 42,90 € 0,00%

Β28 ΧΑΡ 4664 44,42 € 0,00%

Β29 ΧΑΟ 8747 58,36 € 0,00%

Β30 ΧΑΡ 6349 42,90 € 0,00%

Β32 ΧΑΤ 2600 42,90 € 0,00%

Β33 ΧΑΥ 3961 42,90 € 0,00%

Β34 ΧΑΤ 2045 42,90 € 0,00%

Β46 ΧΑΟ 5199 125,13 € 24,00% (α) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΛΑΜΠΡΟΣ (ΧΑΥ
1212 - 128,42 € - 22,00% - ΕΔΡΑ:-)

Β47 ΧΑΡ 5807 124,87 € 37,00%

(α) ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ ΣΙΑ Ε.Ε (ΥΤΒ 7725 - 144,69 € -
27,00% - ΕΔΡΑ:-),
(β) ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΧΑΟ
4698 - 162,52 € - 18,00% - ΕΔΡΑ:-)

Β49 ΧΑΡ 7373 62,86 € 12,00%

(α) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΛΑΜΠΡΟΣ (ΧΑΥ
4065 - 63,57 € - 11,00% - ΕΔΡΑ:-),
(β) ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ ΣΙΑ Ε.Ε (ΒΙΝ 7901 - 66,43 € -
7,00% - ΕΔΡΑ:-),
(γ) ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΧΑΥ
2900 - 70,72 € - 0,99% - ΕΔΡΑ:-)

Β52 ΧΑΥ 3377 59,28 € 25,00%

ΑΔΑ: ΩΕΨΔ7ΛΗ-ΕΑΧ



παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό (Φορέας 073) οικονομικού έτους 2020, ως κατωτέρω:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1745

ΘΕΜΑ 10ο: Εξειδίκευση 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.266551/7784/15-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού
Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η δαπάνη αφορά την προμήθεια
ενός δοχείου fuser asy 220V
5325/30/35 του
φωτοαντιγραφικού
μηχανήματος τύπου XEROX
WORKCENTRE 5330 για την
εύρυθμη λειτουργία της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.

03.073.
1699.01

Λοιπές
Προμήθειες 705,56 5.000,00 952,80 3.341,64

Α
/
Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΥΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Δαπάνη για τον
καθαρισμό των χαλιών
που βρίσκονται στο
γραφείο Περιφερειάρχη 02.02.073.0899

Λοιπές
δαπάνες και

195,73 156.057,44 29.484,27

ΑΔΑ: ΩΕΨΔ7ΛΗ-ΕΑΧ



Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1746

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

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

Γ.Διόρθωση της αριθμ. 1699/45/08-12-2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής,Π.Ε.Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
ικ.266078/4567/15-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε.Φωκίδας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Σιαλμάς έκανε μία επισήμανση αναφορικά με τη δαπάνη που αφορά την
εργασία για την συντήρηση και επισκευή των εκτυπωτών και των Φωτοτυπικών
Μηχανημάτων λέγοντας : “μήπως επειδή τα μηχανήματα είναι πολύ παλιά ,λόγω του
υψηλού κόστος συντήρησης ,θα μπορούσαμε να τα αλλάξουμε με καινούργια
σύγχρονης τεχνολογίας. Είμαι υπέρ”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Α) Εγκρίνει εξειδίκευση των δαπανών για προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή

και Αντιπεριφερειάρχη
της ΠΕ Εύβοιας.
Έγγραφο
261991/1607/09-12-2020
του Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη της
ΠΕ Εύβοιας.

ειδικές
αμοιβές

126.377,44

2

Δαπάνη Προμήθειας
εμβολίων κατά του
καταρροϊκού πυρετού
των προβάτων που
προκαλεί απώλειες και
μείωση των αποδόσεων
του ζωϊκού πληθυσμού
της ΠΕ
Εύβοιας.Έγγραφο
253289/14476/30-11-
2020 της Δ/σης
Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της ΠΕ
Εύβοιας.

02.02.073.5244

Δαπάνες
γεωργίας,
κτηνοτροφίας
κλπ που δεν
προβλέπονται
σε άλλους
αριθμούς
εξόδων

20.000,00 24.944,67

1.870,00

3.074,67

ΣΥΝΟΛΟ
20.195,73 269.155.98 186.946.19 44.014,05

ΑΔΑ: ΩΕΨΔ7ΛΗ-ΕΑΧ



υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020 από
τον ειδικό Φορέα 073, ως κατωτέρω:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

Η δαπάνη αφορά
την εργασία για την
συντήρηση και
επισκευή των

εκτυπωτών των και
των Φωτοτυπικών
Μηχανημάτων της
Δνσης Διοικητικού –
Οικονομικού , της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων ,της Δ/νσης

Αγροτικής
Οικονομίας και

Κτηνιατρικής ,Της
Δ/νσης Δημοσιας
Υγείας και Κοιν.
Μέριμνας, του
Κ.Ε.Σ.Υ. και της

Δ/νσης
Β/θμιαςΕκπαίδευσης
της Π.Ε. Φωκίδας
Το αρθμ. πρωτ.

264657/4537/14.12.
2020 Έγγραφο
πρωτογενές του

τμήματος
Προμηθειών

02.04.073.0869.01

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
λοιπού

εξοπλισμού

694,40 18.173,62 15.263,26 2.215,96

2.

Πληρωμή αμοιβής
δικηγόρου ο

οποίος, θα συντάξει
γνωμοδότηση
σύμφωνα με το

αριθμ.οικ.230364/91
2/08.12.2020
έγγραφο της

Νομικής Υπηρεσίας.

02.04.073.0871.01
Αμοιβές
φυσικών
πρόσωπων

496,00 35.000,00 22.518,44 11.985,56

3.

Η δαπάνη αφορά
την εργασία για
προμήθεια

ανταλλακτικών για
την επισκευή των
εκτυπωτών και των

Φωτοτυπικών
Μηχανημάτων της
Δνσης Διοικητικού –
Οικονομικού , της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων ,της Δ/νσης

Αγροτικής
Οικονομίας και

Κτηνιατρικής ,Της
Δ/νσης Δημοσιας
Υγείας και Κοιν.
Μέριμνας, του
Κ.Ε.Σ.Υ. και της

Δ/νσης
Β/θμιαςΕκπαίδευσης
της Π.Ε. Φωκίδας
Το αρθμ. πρωτ.

264656/4536/14.12.
2020 Έγγραφο
πρωτογενές του

τμήματος
Προμηθειών

(ΑΔΑΜ:20REQ0078

02.04.073.1329.01

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης &
επισκευής
κάθε είδους
λοιπού

εξοπλισμού

1.927,68 4.643,90 2.648,47 67,75

ΑΔΑ: ΩΕΨΔ7ΛΗ-ΕΑΧ



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

Γ) Εγκρίνει τη διόρθωση της υπ’αριθμ.1669/45/08-12-2018 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής περί εξειδίκευσης δαπανών για προμήθειες της Π.Ε.
ΦΩΚΙΔΑΣ και συγκεκριμένα την δαπάνη με α/α B 3 , που αφορά την προμήθειας
ενός εκτυπωτή για την Δ/νση Τεχνικών Έργων ως προς τον ποσό , από το

40788)

4.

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
3.118,08 57.817,52 40.430,17 14.269,27

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

5.

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια ενός
εξειδικευμένου
προγράμματος

(Λογισμικού) για τις
ανάγκες της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της

Π.Ε. Φωκίδας.
Το αριθμ. πρωτ.

259145/4799/07.12.
2020 πρωτογενές
αίτημα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Φωκίδας.
Χρηματοδότηση

ΚΑΠ

02.04.071.9779.01

Εκτέλεση
λοιπών έργων

που δεν
κατονομάζοντα

ι ειδικά

198,40 20.000,00 13.099,61 6.701,99

6.

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια ενός
μετρικού οργάνου
για τις ανάγκες της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε.

Φωκίδας.
Το αριθμ. πρωτ.

259133/4798/07.12.
2020 πρωτογενές
αίτημα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Φωκίδας.
Χρηματοδότηση

ΚΑΠ

02.04.071.9779.01

Εκτέλεση
λοιπών έργων

που δεν
κατονομάζοντα

ι ειδικά

254,20 20.000,00 13.298,01 6.447,79

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
452,60 40.000,00 26.397,62 13.149,78

ΑΔΑ: ΩΕΨΔ7ΛΗ-ΕΑΧ



λανθασμένο ποσό των 1.116,00 ευρώ στον ορθό 380,68 ευρώ και την δαπάνη με
α/α B 4 , που αφορά την προμήθειας μίας θερμικής κάμερας για την Δ/νση
Τεχνικών Έργων ως προς τον ποσό , από το λανθασμένο ποσό των 380,68 ευρώ
στον ορθό 1.116,00 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1747

ΘΕΜΑ 12: 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.266891/6928/15-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού
Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Α) Εγκρίνει 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

Αμοιβή στο δικηγόρο ,
που θα οριστεί για
σύνταξη
γνωμοδότησης,σχεικά με
την εταιρεία ΒΑΕΠΑΕ,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 αρθρο 176
παρ.1 και το αρ..214322-
3526/14-10-20 έγγραφο
της Δν/σης Δ/σης της
Π.Σ.Ε

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 396,80 28.522,24 26.875,58 1.646,66

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 396,80 28.522,24 26.875,58 1.646,66

Β) Διορθώνει στο ορθό την υπ’αριθμ. 1614/1-12-20 απόφασή της(πράξη 44/1-12-20), με
α/α 1, με την προσθήκη της φράσεως,και δώρα για τα παιδιά των εργαζομένων της Π.Ε.
Βοιωτίας, επειδή εκ παραδρομής δεν διατυπώθηκε ρητά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1748

ΘΕΜΑ 13: 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’
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αριθμ.267960/7842/16-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού- Δημοσιονομικού
Ελέγχου Π.Σ.Ε.προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε ΛΕΥΚΟ στην εγγραφή 2 του Πίνακα της Ενότητας Β,
σχετικά με τη δαπάνη συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Φθιωτική Αναπτυξιακή ΑΕ και θετικά στα
υπόλοιπα.

Ο κ.Δούρος επίσης ψήφισε ΛΕΥΚΟ στην εγγραφή 2 του Πίνακα της Ενότητας Β,
σχετικά με τη δαπάνη συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Φθιωτική Αναπτυξιακή ΑΕ και θετικά στα
υπόλοιπα.

Ο κ. Χρονάς ψήφισε ως εξής :“ΟΧΙ ….Στην Βοιωτική ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Δεν έχουμε αντίρρηση….. Στα υπόλοιπα..
Ζητάμε όμως να μας διευκρινίσετε τι ακριβώς γίνεται με την απομαγνητοφώνηση των
πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου και των Επιτροπών…. Που βρίσκεται το
θέμα….Πότε θα πάρουμε αντίγραφα πρακτικών”.

Ο κ. Μπέτσιος είπε τα εξής : “Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ με την παρατήρηση ότι η
αγροδιατροφική σύμπραξη, όπως και οι υπόλοιποι οργανισμοί και φορείς της
περιφέρειας να παρουσιάζουν στο Π.Σ ή στην Ο.Ε. απολογισμό πεπραγμένων και
προγραμματισμό δράσεων για το επόμενο διάστημα”.

Ο κ. Σιαλμάς ψήφισε ΥΠΕΡ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

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

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 παροχής
υπηρεσίιών συντήρησης
& υποστήριξης του
λογισμικού που
χρησιμοποιείται από την
ΠΕ Φθιώτιδας της ΠΣΕ

ΠΟΛΥΕΤΉΣ
2020: 460,00 €
2021: 14.540,00 €

Έγγραφο
2254182/2287/01-12-2020
Δ/νση Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

ΑΔΑΜ: 20REQ007756590
2020-11-02

02.01.073.0869.
01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
λοιπού
εξοπλισμού

460,00 63.000,00 59.475,67 3.524,33
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2

Δαπάνη παροχής
υπηρεσίας για την τεχνική
υποστήριξη - συντήρησησ
δεκαεννέα (19)
φωτοτυπικών (XEROX)
της ΠΕ Φθιώτιδας

ΠΟΛΥΕΤΗΣ
2020: 2.000,00 €
2021: 18.000,00 €

Έγγραφο 262741/2361/10-
12-2020 Δ/νσης
Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

ΑΔΑΜ: 20REQ007814676
2020-12-10

02.01.073.0869.
01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
λοιπού
εξοπλισμού

2.000,00 63.000,00 59.935,67 3.064,33

3

Συμπληρωματική
δέσμεσυη λόγω μη
υπολογισμού ΦΠΑ για την
δαπάνη παροχής
υπηρεσιών
απομαγνητοφώνησης και
τήρησης πρακτικών των
συνεδριάσεων του
Περιφερειακού
Συμβουλίου & της
Οικονομικής Επιτροπής
της ΠΣΕ

Έγγραφο 251842/4089
Δ/νση Διοίκησης

ΑΔΑΜ: 20REQ007727626
2020-11-27

02.01.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

3.120,00 277.571.31 242.955,79 34.615,52

4

Δαπάνη προμήθειαςγια
δημιουργία διαδικτυακής
ηλεκτρονικής
πλατφόρμας διαχείρισης
αιτημάτων πολιτών &
επιχειρήσεων

Έγγραφο 245312/2206/19-
11-2020 Δ/νση Διαφάνειας
& Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

ΑΔΑΜ: 20REQ007679220
2020-11-19

02.01.073.1723.0
1

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
προγραμμάτων
και λοιπών
υλικών

18.228.00 58.500.00 31.953,86 26.546,14

5

Δαπάνη προμήθειας δύο
(2) αδειών χρήσης
σχεδιαστικού
προγράμματος για την
Δ.Τ.Ε/Π.Σ.Ε.

Έγγραφο 140574/7809/16-
07-2020 Δ/νση Τεχνικών
Έργων

ΑΔΑΜ: 20REQ007038778
2020-07-16

02.01.073.1723.0
1

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
προγραμμάτων
και λοιπών
υλικών 7.440.00 58.500.00 50.181.86 8.318.14

6

Δαπάνη προμήθειας
ψηφιακών πομποδεκτών
για τα φορτηγά
εκχιονισμού έτους 2020

Έγγραφο
243721/14124/18-11-2020
Δ/νση Τεχνικών Έργων

ΑΔΑΜ: 20REQ007674253
2020-11-19

02.01.073.1725.0
1

Προμήθεια κάθε
είδους
τηλεπικοινωνια
κού,
μετεωρολογικο
ύ και λοιπού
συναφούς
ηλεκτρονικού
εξοπλισμού

3.000.00 20.000.00 13.776.40 6.223.60
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Β. Εγκρίνει εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες , προμήθειες, εργασίες,παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας (ειδικός φορέας 071), που πρόκειται να
πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020 , ως κατωτέρω:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1749

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος με τίτλο: «Future Oriented Collaborative Policy Development for
Rural Areas & People – Ανάπτυξη μελλοντικής συνεργατικής πολιτικής για αγροτικές
περιοχές και αγροτικό πληθυσμό» και ακρωνύμιο «POLIRURAL», συνολικού
προϋπολογισμού 5.999.875,00 €, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
«HORIZON 2020».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
2538/264259/11-12-2020 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. Τις διατάξεις του ΠΔ 148/2010 (ΦΕΚ Α’ 241), ''Οργανισμός της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας'' όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
(ΦΕΚ 380/Β/ 18-2-16, ΦΕΚ 3847/Β/30- 11-16, ΦΕΚ 4401/Β/30-12-16 και
ΦΕΚ 2201/Β/28-6-17).

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 34.248,00

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

Δαπάνη για την καταβολή
ετήσιας συνδρομής στην
Αγροδιατροφική
Σύμπραξη

Έγγραφο 261595/188 Γεν.
Δ/νση Αγρ. Οικ. &
Κτηνιατρικής

ΑΔΑΜ: 20REQ007808927
2020-12-09

02.01.071.9899.
01

Λοιπές δαπάνες
( Έργα

Περιφέρειας )

29.400.00 4.089.486.03 2.975.955.79 1.113.530.24

2

Δαπάνη συμμετοχής της
Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στην αύξηση
μετοχικού κεφαλαίου της
εταιρείας Φθιωτική
Αναπτυξιακή ΑΕ

Την αριθμ, 255/3-12-2020
απόφαση του
Περιφερειακού
Συμβουλίου

02.01.071.9899.
01

Λοιπές δαπάνες
( Έργα

Περιφέρειας )

65.250,00 4.089.486.03 3.005.355,79 1.084.130,24

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 94.650,00
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2. Το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ87Α’) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 190, 191, 192 & 193.

3. Το Νόμο 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του
Ν. 2527/97 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/94 και
άλλες διατάξεις, άρθρο 6 Συμβάσεις Mίσθωσης έργου, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει

5. Την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα “H2020-RUR-
2018-2020” PROPOSAL NUMBER SEP -210 522290

6. Την συμμετοχή της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας στην υποβληθείσα πρόταση
υλοποίησης έργου με τίτλο “POLIRURAL”

7. Την με αριθμ.
πρωτ. 362/2019/18-12-2019 (ΑΔΑ:ΩΟ7Ψ7ΛΗ-ΧΑΒ). Απόφαση
Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Στ.Ε. με την οποία εκρίθηκε η αποδοχή
εκτέλεσης του έργου.

8. Τις διατάξεις του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265) «Για τη διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο άρθρο 30 παρ. 3,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5
του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

9. Την µε αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν, ιδίως των διατάξεων της παρ. 4 στοιχ. δ) και της παρ. 8 στοιχ.
β),

11. Τις διατάξεις του
Ν. 2527/97 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/94 και
άλλες διατάξεις, άρθρο 6 «Συμβάσεις μίσθωσης έργου», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.

12. Την υπ αρ 3449/5-2-2018 Εγκύκλιος της Γεν. ∆/νσης Αποκέντρωσης &
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ∆/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τμήμα
Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης µε θέμα: προγραμματισμός προσλήψεων
έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα
ΝΠΙΔ αυτών. (ΑΔΑ: ΨΡΔΜ465ΧΘ7-9ΘΩ).

13. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΕΕΦ Α 1005510 ΕΞ 2016 / 13-1-2016 Έγγραφο
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων / Υπουργείου Οικονομικών /
Δ/νση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας.

14. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 και του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994,
του άρθρου 6 του Ν. 2597/97 ''Συμβάσεις μίσθωσης έργου'' όπως
αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 καθώς και
του άρθρου 1 παρ. 19 του Ν. 2247/1994, όπως ισχύουν.

15. Την με αριθμ.
252/2020 (ΑΔΑ:6ΑΓΔ7ΛΗ-ΡΝ0) Απόφαση της 10ης τακτικής συνεδρίασης
του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Στ.Ε., την 3η Νοεμβρίου 2020 περί
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Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο
πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο
«FutureOrientedCollaborative Policy Development for
RuralAreas&People - Ανάπτυξη μελοντικής συνεργατικής πολιτικής
για αγροτικές περιοχές και αγροτικό πληθυσμό» και ακρωνύμιο
«POLIRURAL» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
«HORIZON 2020».

16.Τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση του
Ευρωπαϊκού Έργου .

Ιστορικό:

Με τα παραπάνω σχετικά εγκρίθηκε και υλοποιείται από την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας το Ευρωπαϊκό έργο με τίτλο «FutureOrientedCollaborative Policy
Development for RuralAreas&People - Μελλοντική ανάπτυξη συνεργατικής
πολιτικής για αγροτικές περιοχές και αγροτικό πληθυσμό» και ακρωνύμιο
«POLIRURAL» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «HORIZON 2020»

Το έργο PoliRural σχεδιάστηκε ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για μια
πιο στρατηγική προσέγγιση της περιφερειακής ανάπτυξης. Αφορά την περιφερειακή -
αγροτική ανάπτυξη η οποία περιλαμβάνει την ποικιλομορφία της ζωής της υπαίθρου,
των τόπων και των επαγγελμάτων, αφορά τη λήψη αποφάσεων από στοιχεία που
προκύπτουν από τον τρόπο εφαρμογής των υφιστάμενων πολιτικών και του
αντίκτυπου που μπορεί να έχει η εφαρμογή νέων μέτρων, αφορά τη συλλογή
πληροφοριών, και τέλος αφορά τη διαμόρφωση συνθηκών που θα αυξήσουν τη
συμμετοχή, δίνονταςτη δυνατότητα να εκφράζονται οι ανησυχίες των αποκλεισμένων
ομάδων, όπως γυναίκες, μετανάστες, νέοι άνθρωποι και νεοεισερχόμενοι.

Το έργο PoliRural θα εφαρμοστεί σε 12 περιοχές της δυτικής, ανατολικής,
κεντρικής, βόρειας και νότιας Ευρώπης και του Ισραήλ. Η επιλογή έγινε ώστε να
συμπεριληφθεί ένα ευρύ φάσμα περιοχών σε σχέση με το κλίμα, τη γεωγραφία, την
τοπογραφία, την οικονομική ανάπτυξη, τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.

Το έργο ξεκινάει με έρευνα διερευνώντας την κατάσταση στην ύπαιθρο ή των
συνθηκών του αγροτικού τομέα στις επιλεγμένες περιοχές, προσδιορίζοντας τις
τρέχουσες ανάγκες, τα υπάρχοντα μέτρα πολιτικής και τις εμπειρίες των
εμπλεκόμενων από την εφαρμογή αυτών (αξιολόγηση). Τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης θα επισημάνουν τομείς βελτίωσης βάσει των οποίων μπορούν να
αναπτυχθούν μέτρα. Αυτός είναι ο στόχος του πρώτου σταδίου, της εργασίας του
σχεδιασμού εργασιών του γνωστικού αντικειμένου που σηματοδοτεί την έναρξη του
δευτέρου σταδίου - «μελλοντικές προοπτικές». Σε αυτό το υλοποιούνται διαδοχικά και
άλλες εργασίες (μοντελοποίηση από εμπειρογνώμονες, επικύρωση από αγροτικούς
φορείς), ώστε να δώσουν πληροφορίες για την εξέλιξη των 12 περιφερειακών
μελετών στο πλαίσιο των προτεινόμενων πολιτικών, των διαφορετικών σεναρίων και
των παραγόντων που δρουν ως καταλύτες αλλαγής. Στη συνέχεια, τα πιλοτικά σχέδια
θα εισέλθουν στο τρίτο και τελευταίο στάδιο του έργου το οποίο είναι η
προσανατολισμένη καινοτομία. Ο στόχος εδώ είναι να χρησιμοποιηθούν τα
αποτελέσματα της μοντελοποίησης για να αναπτυχθούν κατάλληλες δραστηριότητες
για κάθε περιοχή μελέτης οι οποίες θα είναι τολμηρές και φιλόδοξες, αλλά όχι στο
σημείο που είναι σχεδόν αδύνατο να εκτελεστούν. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση,
τα τοπικά σχέδια δράσης θα συν-δημιουργηθούν σε στενή διαβούλευση με τους
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αγροτικούς και περιφερειακούς φορείς με στόχο τον σχεδιασμό αποτελεσματικών
δράσεων για κάθε περιοχή με επίκεντρο τον τόπο και τους πολίτες της.

Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι ο φορέας «CESKA ZEMEDELSKA UNIVERZITA
V PRAZE (CULS)», ενώ συμμετέχουν συνολικά 37 εταίροι:

1. CESKA ZEMEDELSKA UNIVERZITA V PRAZE (CULS)
2. CESKE CENTRUM PRO VEDU A SPOLECNOST (CCSS),
3. PLAN4ALL ZS (PLAN4ALL),
4. NUVIT, Z.U. (NUVIT),
5. SLOVENSKA POLNOHOSPODARSKA UNIVERZITA V NITRE (SPU v Nitre),
6. AGROINSTITUT NITRA STATNY PODNIK (Agroinstitut),
7. MESTO NITRA (CityNitra),
8. KAJO SRO (KAJO)
9. OBCIANSKE ZDRUZENIE VIDIECKY PARLAMENT (OZ VIPA SK),
10. BALTIC OPEN SOLUTIONS CENTER (BOSC),
11. VIDZEMES PLANOSANAS REGIONS (VPR),
12. AGRORESURSU UN EKONOMIKAS INSTITUTS (AREI),
13. LATVIJAS LAUKU FORUMS (LLF),
14. NEUROPUBLIC AE PLIROFORIKIS & EPIKOINONION (NP),
15. GAIA EPICHEIREIN ANONYMI ETAIREIA PSIFIAKON YPIRESION (GAIA),
16. AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS (AUA),
17. PERIFEREIA STEREAS ELLADAS (PSTE),
18. SOCIEDADE PORTUGUESA DE INOVACAO CONSULTADORIA

EMPRESARIAL EFOMENTO
DA INOVACAO SA (SPI),
19. MIGAL GALILEE RESEARCH INSTITUTE LTD (MIGAL),
20. 21C CONSULTANCY LIMITED (21C CONSULTANCY),
21. INNOVAGRITECH SRL (INNOVAGR),
22. ASPLAN VIAK INTERNET AS (AVINET),
23. CREHAN, KUSANO & ASSOCIATES (CKA),
24. THE JOINT INSTITUTE FOR INNOVATION POLICY AISBL (JIIP),
25. VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK N.V. (VITO),
26. AG FUTURA TECHNOLOGII DOOEL SKOPJE (AgFutura), established in
27. CLUB OF OSSIACH (CoO),
28. EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA SA (TRAGSA),
29. FUNDACION SOCIALINNOLABS (SocialInnolabs),
30. OLIVA QUESADA ANTONIO (22SISTEMA),
31. LOYTTY TUULA-MAIJA (S&L),
32. HAMEEN AMMATTIKORKEAKOULU OY (HAMK),
33. EUROPEAN RURAL DEVELOPMENT NETWORK (ERDN),
34. THE NATIONAL MICROELECTRONICS APPLICATIONS CENTRE LTD (MAC),
35. MURGIA PIU - SOCIETA CONSORTILE ARL (MurgiaPiù),
36. CONFAGRICOLTURA FOGGIA - UNIONE PROV. AGRICOLTORI DI FOGGIA

(ConfagriFoggia),
37. ZDRUZENIE PLATFORMA ZA ZELEN RAZVOJSKOPJE (GGP),

Προϋπολογισμός Έργου: συνολικά 5.999.875,00€ και θα
συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΗΟRΙΖΟΝ 2020).

Διάρκεια: Η διάρκεια του είναι τριαντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία
έναρξής του (1-6-2019 έως 31-05-2022).

Ο Προϋπολογισμός του έργου για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
ανέρχεται σε 69.375,00€.

Από το Πλαίσιο ΗΟRΙΖΟΝ2020 θα αντληθεί το σύνολο του προαναφερθέντος
ποσού.
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Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών, έχει προβλεφθεί από
την σύμβαση του ευρωπαϊκού έργου αντίστοιχο ποσό ανθρωποωρών στο
τεχνικό δελτίο. Το συγκεκριμένο ποσό απαιτείται να δαπανηθεί καθώς η
πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου αποτελεί συμβατική υποχρέωση
μας και λήγει με την ολοκλήρωση του έργου. Στο πλαίσιο αυτό, και έπειτα από
τη σχετική πρόβλεψη σχετικά για την πρόσληψη προσωπικού µε σύμβαση
μίσθωσης έργου σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, κρίνεται αναγκαία η
απασχόληση προσωπικού και συγκεκριμένα:

µία (1) θέση του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικού (σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001
(ΦΕΚ 39Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003
(315Α΄), 44/2005 (63Α΄), 116/2006 (115Α΄) και 146/2007 (185Α΄), καθώς και
με τους Ν. 4115/2013 (24Α΄) και 4148/2013 (99Α΄) με αποδεδειγμένη εμπειρία
επί συναφών γνωστικών αντικειμένων (διαχείριση ή συμμετοχή σε ευρωπαϊκά
έργα) τουλάχιστον ενός έτος, γνώση αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας επιπέδου
C ή Β2 (γραπτό και προφορικό) επί ποινή αποκλεισμού.

(ΣΧΕΔΙΟ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για τη σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο
«FutureOrientedCollaborative Policy Development for RuralAreas&People –
Ανάπτυξη μελλοντικής συνεργατικής πολιτικής για αγροτικές περιοχές και
αγροτικό πληθυσμό» και ακρωνύμιο «POLIRURAL» το οποίο χρηματοδοτείται
από το πρόγραμμα «HORIZON 2020».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ΠΔ 148/2010 (ΦΕΚ Α’ 241), ''Οργανισμός της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας'' όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
(ΦΕΚ 380/Β/ 18-2-16, ΦΕΚ 3847/Β/30- 11-16, ΦΕΚ 4401/Β/30-12-16 και
ΦΕΚ 2201/Β/28-6-17).

2. Το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ87Α’) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 190, 191, 192 & 193.

3. Το Νόμο 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του
Ν. 2527/97 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/94
και άλλες διατάξεις, άρθρο 6 Συμβάσεις Mίσθωσης έργου, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει

5. Την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα “H2020-RUR-
2018-2020” PROPOSAL NUMBER SEP -210 522290

6. Την συμμετοχή της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας στην υποβληθείσα πρόταση
υλοποίησης έργου με τίτλο “POLIRURAL”

7. Την με αριθμ.
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πρωτ. 362/2019/18-12-2019 (ΑΔΑ:ΩΟ7Ψ7ΛΗ-ΧΑΒ). Απόφαση
Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Στ.Ε. με την οποία εκρίθηκε η αποδοχή
εκτέλεσης του έργου.

8. Τις διατάξεις του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265) «Για τη διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο άρθρο 30 παρ. 3,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5
του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

9. Την µε αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν, ιδίως των διατάξεων της παρ. 4 στοιχ. δ) και της παρ. 8 στοιχ.
β),

11. Τις διατάξεις του
Ν. 2527/97 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/94
και άλλες διατάξεις, άρθρο 6 «Συμβάσεις μίσθωσης έργου», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.

12. Την υπ αρ 3449/5-2-2018 Εγκύκλιος της Γεν. ∆/νσης Αποκέντρωσης &
Τοπικής Αυτοδιοίκησης ∆/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Τμήμα
Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης µε θέμα: προγραμματισμός προσλήψεων
έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα
ΝΠΙΔ αυτών. (ΑΔΑ: ΨΡΔΜ465ΧΘ7-9ΘΩ).

13. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΕΕΦ Α 1005510 ΕΞ 2016 / 13-1-2016 Έγγραφο
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων / Υπουργείου Οικονομικών /
Δ/νση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας.

14. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 και του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994,
του άρθρου 6 του Ν. 2597/97 ''Συμβάσεις μίσθωσης έργου'' όπως
αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 καθώς και
του άρθρου 1 παρ. 19 του Ν. 2247/1994, όπως ισχύουν.

15. Την με αριθμ.
252/2020 (ΑΔΑ:6ΑΓΔ7ΛΗ-ΡΝ0) Απόφαση της 10ης τακτικής συνεδρίασης
του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Στ.Ε., την 3η Νοεμβρίου 2020 περί
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο
πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο
«FutureOrientedCollaborative Policy Development for
RuralAreas&People - Ανάπτυξη μελοντικής συνεργατικής πολιτικής
για αγροτικές περιοχές και αγροτικό πληθυσμό» και ακρωνύμιο
«POLIRURAL» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
«HORIZON 2020».

16. Την με
αριθμ. …… (ΑΠ ……… ,ΑΔΑ: ………………..) Απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής

17. Τις ανάγκες σε

προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση Ευρωπαϊκού Έργου

Και ενόψει ότι:
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Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου χρηματοδοτούμενων από πόρους των
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου
6 παρ. 8. του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/8-10-1997) όπως τροποποιήθηκε
από το άρθρο 30 παρ. 3 του ν. 431/14 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) , καθώς και
της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, διότι πρόκειται για συμβάσεις
που διαρκούν όσο το χρηματοδοτούμενο έργο και για την κάλυψη των
αναγκών που προκύπτουν από αυτό.

Συνεπώς η διαδικασία προκήρυξης της σύναψης σύμβασης που
ακολουθείται προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων του ν. 2527/1997
και του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α 28/3 Μαρτίου 1994) κατά τον βαθμό που
ανταποκρίνονται στην ειδικότερη φύση των υπό ανάθεση συμβάσεων στο
πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο
«FutureOrientedCollaborative Policy Development for RuralAreas&People -
Μελλοντική ανάπτυξη συνεργατικής πολιτικής για αγροτικές περιοχές και
αγροτικό πληθυσμό» και ακρωνύμιο «POLIRURAL» το οποίο χρηματοδοτείται
από το πρόγραμμα «HORIZON 2020» για την κάλυψη της κάτωθι θέσης
απασχόλησης, ως αυτή αναλυτικώς περιγράφεται ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα,
αρμοδιότητα και διάρκεια σύμβασης στον συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, λόγω αδυναμίας υποστήριξης του
συγκεκριμένου αντικειμένου από τα Υπηρεσιακά Στελέχη της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, και ειδικότερα :

 μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικού (σύμφωνα με το Π.Δ.
50/2001 (ΦΕΚ 39Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα
Π.Δ/τα 347/2003 (315Α΄), 44/2005 (63Α΄), 116/2006 (115Α΄) και
146/2007 (185Α΄), καθώς και με τους Ν. 4115/2013 (24Α΄) και
4148/2013 (99Α΄) με αποδεδειγμένη εμπειρία επί συναφών γνωστικών
αντικειμένων (διαχείριση ή συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα) τουλάχιστον
ενός εξαμήνου, γνώση αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας επιπέδου C ή Β2
(γραπτό και προφορικό).

Η ύπαρξη μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού διπλώματος θα συνεκτιμηθεί. Σε
περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους που
συγκεντρώνουν όλα τα ανωτέρω προσόντα και λόγω των χρονικών
περιορισμών ολοκλήρωσης των φάσεων του έργου, η Περιφέρεια διατηρεί το
δικαίωμα να εξετάσει προς πρόσληψη αιτήσεις υποψηφίων με μειωμένα
προσόντα.

Αντικείμενο της εργασίας του επιστημονικού αυτού προσωπικού θα
είναι α) η συνδρομή του με αντίστοιχα παραδοτέα β) η οργάνωση και
διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, γ) η προετοιμασία και
υποβολή των εξαμηνιαίων εκθέσεων προόδου, δ) η οργάνωση και υλοποίηση
συναντήσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ε) η διαμόρφωση και
οριστικοποίηση της περιφερειακής στρατηγικής και του τελικού σχεδίου
δράσης του έργου καθώς και στ) όλα τα θέματα που σχετίζονται µε το έργο εν
γένει και τις λοιπές ανάγκες του Προγράμματος αναφορικά µε τη διαχείριση
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αυτού και τα τελικά οικονομικά και λοιπά σχετικά παραδοτέα διαχείρισης
βάσης δεδομένων, δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού, διασύνδεση
ηλεκτρονικής πλατφόρμας για μεταφορά τεχνογνωσίας των βέλτιστων
διαθέσιμων πρακτικών δημοσιοποίηση κ.α.

Όπως προαναφέρθηκε, η σχετική δαπάνη είναι επιλέξιμη και προβλέπεται
από τον προϋπολογισμό του έργου σύμφωνα µε το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο αυτού.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης έργου ορίζεται έως το τέλος
του προγράμματος, η οποία άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής των
σχετικών συμβάσεων μίσθωσης έργου. Ρητώς ορίζεται ότι η υπό ανάθεση
σύμβαση μίσθωσης έργου αποσκοπεί αποκλειστικά στην κάλυψη
συγκεκριμένων ειδικών αναγκών που προκύπτουν από το παρόν
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και επ’ ουδενί σχετίζεται με πάγιες και
διαρκείς ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Το στέλεχος που θα επιλεγεί στο πλαίσιο της εκτέλεσης της
σύμβασης μίσθωσης έργου θα λάβει την προβλεπόμενη αμοιβή, ως αυτή θα
προσδιοριστεί στην σχετική σύμβαση έργου, υπαγόμενη κατά περίπτωση,
στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), είτε στην ασφαλιστική
κατηγορία των ελευθέρων επαγγελματιών, είτε στην ασφαλιστική κατηγορία
των μισθωτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Ο τρόπος προσδιορισμού της αμοιβής, η περιοδικότητα και το ύψος
αυτής, καθώς και η αποδοχή των παραδοτέων προσδιορίζονται από την
Πράξη ένταξης και θα αναλύονται επακριβώς στην σύνταξη της σχετικής
σύμβασης.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει
από αρμόδια δια τούτου επιτροπή που θα συσταθεί.

Σε περίπτωση παραίτησης υποψηφίων από τον τελικό πίνακα
κατάταξης, καλείται ο αμέσως επόμενος.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με τα παραπάνω σχετικά εγκρίθηκε και υλοποιείται από την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας το Ευρωπαϊκό έργο με τίτλο «FutureOrientedCollaborative
Policy Development for RuralAreas&People - Μελλοντική ανάπτυξη
συνεργατικής πολιτικής για αγροτικές περιοχές και αγροτικό πληθυσμό» και
ακρωνύμιο «POLIRURAL» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
«HORIZON 2020»

Το έργο PoliRural σχεδιάστηκε ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για μια
πιο στρατηγική προσέγγιση της περιφερειακής ανάπτυξης. Αφορά την
περιφερειακή - αγροτική ανάπτυξη η οποία περιλαμβάνει την ποικιλομορφία
της ζωής της υπαίθρου, των τόπων και των επαγγελμάτων, αφορά τη λήψη
αποφάσεων από στοιχεία που προκύπτουν από τον τρόπο εφαρμογής των
υφιστάμενων πολιτικών και του αντίκτυπου που μπορεί να έχει η εφαρμογή
νέων μέτρων, αφορά τη συλλογή πληροφοριών, και τέλος αφορά τη
διαμόρφωση συνθηκών που θα αυξήσουν τη συμμετοχή, δίνονταςτη
δυνατότητα να εκφράζονται οι ανησυχίες των αποκλεισμένων ομάδων, όπως
γυναίκες, μετανάστες, νέοι άνθρωποι και νεοεισερχόμενοι.

Το έργο PoliRural θα εφαρμοστεί σε 12 περιοχές της δυτικής, ανατολικής,
κεντρικής, βόρειας και νότιας Ευρώπης και του Ισραήλ. Η επιλογή έγινε ώστε να
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συμπεριληφθεί ένα ευρύ φάσμα περιοχών σε σχέση με το κλίμα, τη γεωγραφία, την
τοπογραφία, την οικονομική ανάπτυξη, τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.

Το έργο ξεκινάει με έρευνα διερευνώντας την κατάσταση στην ύπαιθρο ή των
συνθηκών του αγροτικού τομέα στις επιλεγμένες περιοχές, προσδιορίζοντας τις
τρέχουσες ανάγκες, τα υπάρχοντα μέτρα πολιτικής και τις εμπειρίες των
εμπλεκόμενων από την εφαρμογή αυτών (αξιολόγηση). Τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης θα επισημάνουν τομείς βελτίωσης βάσει των οποίων μπορούν να
αναπτυχθούν μέτρα. Αυτός είναι ο στόχος του πρώτου σταδίου, της εργασίας του
σχεδιασμού εργασιών του γνωστικού αντικειμένου που σηματοδοτεί την έναρξη του
δευτέρου σταδίου - «μελλοντικές προοπτικές». Σε αυτό το υλοποιούνται διαδοχικά
και άλλες εργασίες (μοντελοποίηση από εμπειρογνώμονες, επικύρωση από
αγροτικούς φορείς), ώστε να δώσουν πληροφορίες για την εξέλιξη των 12
περιφερειακών μελετών στο πλαίσιο των προτεινόμενων πολιτικών, των
διαφορετικών σεναρίων και των παραγόντων που δρουν ως καταλύτες αλλαγής. Στη
συνέχεια, τα πιλοτικά σχέδια θα εισέλθουν στο τρίτο και τελευταίο στάδιο του έργου
το οποίο είναι η προσανατολισμένη καινοτομία. Ο στόχος εδώ είναι να
χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης για να αναπτυχθούν
κατάλληλες δραστηριότητες για κάθε περιοχή μελέτης οι οποίες θα είναι τολμηρές και
φιλόδοξες, αλλά όχι στο σημείο που είναι σχεδόν αδύνατο να εκτελεστούν. Σύμφωνα
με αυτή την προσέγγιση, τα τοπικά σχέδια δράσης θα συν-δημιουργηθούν σε στενή
διαβούλευση με τους αγροτικούς και περιφερειακούς φορείς με στόχο τον σχεδιασμό
αποτελεσματικών δράσεων για κάθε περιοχή με επίκεντρο τον τόπο και τους πολίτες
της.

Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι ο φορέας «CESKA ZEMEDELSKA UNIVERZITA
V PRAZE (CULS)», ενώ συμμετέχουν συνολικά 37 εταίροι:

1. CESKA ZEMEDELSKA UNIVERZITA V PRAZE (CULS)
2. CESKE CENTRUM PRO VEDU A SPOLECNOST (CCSS),
3. PLAN4ALL ZS (PLAN4ALL),
4. NUVIT, Z.U. (NUVIT),
5. SLOVENSKA POLNOHOSPODARSKA UNIVERZITA V NITRE (SPU v Nitre),
6. AGROINSTITUT NITRA STATNY PODNIK (Agroinstitut),
7. MESTO NITRA (CityNitra),
8. KAJO SRO (KAJO)
9. OBCIANSKE ZDRUZENIE VIDIECKY PARLAMENT (OZ VIPA SK),
10. BALTIC OPEN SOLUTIONS CENTER (BOSC),
11. VIDZEMES PLANOSANAS REGIONS (VPR),
12. AGRORESURSU UN EKONOMIKAS INSTITUTS (AREI),
13. LATVIJAS LAUKU FORUMS (LLF),
14. NEUROPUBLIC AE PLIROFORIKIS & EPIKOINONION (NP),
15. GAIA EPICHEIREIN ANONYMI ETAIREIA PSIFIAKON YPIRESION (GAIA),
16. AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS (AUA),
17. PERIFEREIA STEREAS ELLADAS (PSTE),
18. SOCIEDADE PORTUGUESA DE INOVACAO CONSULTADORIA

EMPRESARIAL EFOMENTO
DA INOVACAO SA (SPI),
19. MIGAL GALILEE RESEARCH INSTITUTE LTD (MIGAL),
20. 21C CONSULTANCY LIMITED (21C CONSULTANCY),
21. INNOVAGRITECH SRL (INNOVAGR),
22. ASPLAN VIAK INTERNET AS (AVINET),
23. CREHAN, KUSANO & ASSOCIATES (CKA),
24. THE JOINT INSTITUTE FOR INNOVATION POLICY AISBL (JIIP),
25. VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK N.V. (VITO),
26. AG FUTURA TECHNOLOGII DOOEL SKOPJE (AgFutura), established in
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27. CLUB OF OSSIACH (CoO),
28. EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA SA (TRAGSA),
29. FUNDACION SOCIALINNOLABS (SocialInnolabs),
30. OLIVA QUESADA ANTONIO (22SISTEMA),
31. LOYTTY TUULA-MAIJA (S&L),
32. HAMEEN AMMATTIKORKEAKOULU OY (HAMK),
33. EUROPEAN RURAL DEVELOPMENT NETWORK (ERDN),
34. THE NATIONAL MICROELECTRONICS APPLICATIONS CENTRE LTD (MAC),
35. MURGIA PIU - SOCIETA CONSORTILE ARL (MurgiaPiù),
36. CONFAGRICOLTURA FOGGIA - UNIONE PROV. AGRICOLTORI DI FOGGIA

(ConfagriFoggia),
37. ZDRUZENIE PLATFORMA ZA ZELEN RAZVOJSKOPJE (GGP),

Προϋπολογισμός Έργου: συνολικά 5.999.875,00€ και θα
συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΗΟRΙΖΟΝ 2020).

Διάρκεια: Η διάρκεια του είναι τριαντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία
έναρξής του (1-6-2019 έως 31-05-2022).

Ο Προϋπολογισμός του έργου για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
ανέρχεται σε 69.375,00€. Από το Πλαίσιο ΗΟRΙΖΟΝ2020 θα αντληθεί το σύνολο του
προαναφερθέντος ποσού.

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών, έχει προβλεφθεί από
την σύμβαση του ευρωπαϊκού έργου αντίστοιχο ποσό ανθρωποωρών στο
τεχνικό δελτίο. Το συγκεκριμένο ποσό απαιτείται να δαπανηθεί καθώς η
πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου αποτελεί συμβατική υποχρέωση
μας και λήγει με την ολοκλήρωση του έργου. Στο πλαίσιο αυτό, και έπειτα από
τη σχετική πρόβλεψη σχετικά για την πρόσληψη προσωπικού µε σύμβαση
μίσθωσης έργου σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, κρίνεται αναγκαία η
απασχόληση προσωπικού και συγκεκριμένα:

µία (1) θέση του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικού (σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001
(ΦΕΚ 39Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003
(315Α΄), 44/2005 (63Α΄), 116/2006 (115Α΄) και 146/2007 (185Α΄), καθώς και
με τους Ν. 4115/2013 (24Α΄) και 4148/2013 (99Α΄) με αποδεδειγμένη εμπειρία
επί συναφών γνωστικών αντικειμένων (διαχείριση ή συμμετοχή σε ευρωπαϊκά
έργα) τουλάχιστον ενός έτος, γνώση αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας επιπέδου
C ή Β2 (γραπτό και προφορικό) επί ποινή αποκλεισμού.

Η ύπαρξη Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Διπλώματος θα
βαθμολογηθεί επιπλέον.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης οι

υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν υποχρεωτικώς τα ακόλουθα προσόντα:
Α. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τον όρο όμως ότι γνωρίζουν άριστα την
Ελληνική γλώσσα.
Β. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο και να μην ξεπερνούν το 65ο έτος
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της ηλικίας τους, κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και κατά το χρόνο
υποβολής της αίτησης.
Γ. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους
επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
Δ. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο κατά το άρθρο 8 του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ (ν. 3528/2007, ΦΕΚ Α 26/9.02.2007), δηλαδή να
μην έχουν καταδικαστεί για τα προβλεπόμενα στο ως άνω άρθρο
αδικήματα, να μην τελούν σε υποδικία για τα ως άνω αδικήματα, να
μην έχουν στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων τους συνεπεία
καταδίκης και να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
Ε. Να έχουν εκπληρώσει οι άρρενες υποψήφιοι τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, να μην είναι
ανυπότακτοι και να μη έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη
δικαστική απόφαση.
ΣΤ. Να διαθέτουν τίτλο σπουδών Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
(Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.) επί συναφών γνωστικών αντικειμένων, όπως ορίζεται
ως προαπαιτούμενο, ανά κατηγορία θέσης, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ καθώς
και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
της παρούσης καθώς επίσης μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα
ειδίκευσης όπως εξειδικεύεται παραπάνω.
Ζ. Και σύμφωνα με την ειλημμένη απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου

3. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ / ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Για την αξιολόγηση των υποψηφίων και την διαμόρφωση του πίνακα

κατάταξης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω, θα
συνεκτιμηθούν, επιπροσθέτως, τα κάτωθι προσόντα και οι ιδιότητες,
σύμφωνα με όσα ορίζονται για τον τρόπο απόδειξης τους στα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTAII-VI, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας:

Α) η σχετικότητα των ως άνω επιπλέον τίτλων σπουδών με το
αντικείμενο και τις ανάγκες της επιλεγόμενης θέσης,
Β) οι δεξιότητες στους H/Y και στις ξένες γλώσσες
Γ) η επαγγελματική εμπειρία, σε συναφείς κλάδους εργασίας και
Δ) η συνέντευξη των υποψηφίων επί ζητημάτων που άπτονται των
ειδικότερων απαιτήσεων και αναγκών της επιλεγόμενης θέσης.

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
α) Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα εκτελεί το έργο του, σε χώρο

που θα του παραχωρήσει η Π.Στ.Ε. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
β) Όσοι υποψήφιοι έχουν συνεργαστεί κατά το παρελθόν με την Π.Στ.Ε.

και το παραδοτέο τους δεν έχει παραληφθεί μερικώς ή ολικώς επειδή κρίθηκε
ανεπαρκές, αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής.
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Σύμφωνα με το ΠΔ 164/2004 ''Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με
συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο Τομέα'', η Π.Στ.Ε. διατηρεί το
δικαίωμα υπογραφής νέας σύμβασης με το ίδιο πρόσωπο, για τις ανάγκες του
έργου, εφόσον εγκριθεί η παράταση της λειτουργίας της πράξης (από την
αρμόδια Διαχειριστική Αρχή), εάν η νέα σύμβαση αφορά στην εκτέλεση των
ίδιων καθηκόντων που συνιστούν και το αντικείμενο της πρώτης σύμβασης,
εφόσον τούτο δεν προσκρούει στη νομική φύση των υπό κρίση θέσεων και
στην κείμενη νομοθεσία.

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μαζί με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

αυτής θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», και στο διαδικτυακό
τόπο (ιστοσελίδα) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση, όπως αυτή
περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ της παρούσας, συνοδευόμενη από τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, είτε
στο πρωτόκολλο της Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με
ταχυμεταφορά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας / Δ/νση - Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Λ. Καλυβίων 2, Λαμία, Τ.Κ.: 35132

Τηλέφωνο: 22313 52630, Φαξ: 22313 52636

Για την υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. …………….Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για τις θέση με κωδικό
(501) στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο
«FutureOrientedCollaborative Policy Development for RuralAreas&People –
Ανάπτυξη μελλοντικής συνεργατικής πολιτικής για αγροτικές περιοχές και
αγροτικό πληθυσμό» και ακρωνύμιο «POLIRURAL» το οποίο χρηματοδοτείται
από το πρόγραμμα «HORIZON 2020»

Προθεσμία υποβολής ταχυδρομικών αιτήσεων από .… - 12 – 2020 έως … –
12 – 2020 (10 ημέρες)

(ημερομηνία λήξης με σφραγίδα ταχυδρομείου).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά), αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
ανάρτησης στης παρούσας στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», και, ως εκ
τούτου, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η ….- 12 -2020
και ώρα 15:00. Ως τελική ημερομηνία λήψης από την Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας των αιτήσεων σε περίπτωση αποστολής τους μέσω συστημένης
επιστολής ή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, λογίζεται η ημερομηνία που
αναγράφεται επί του φακέλου από το φορέα αποστολής, ο οποίος, μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η ως άνω αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ακρίβεια των
στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).
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Με την κατάθεση της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι / ες θα υποβάλλουν
επί ποινή αποκλεισμού φάκελο δικαιολογητικών, ο οποίος θα φέρει
απαραίτητα υπογεγραμμένη την αίτηση, και επιπροσθέτως, τα στοιχεία-
έγγραφα, στα οποία στηρίζουν την υποψηφιότητα τους, σύμφωνα με τα
κριτήρια της παρούσας, και ειδικότερα:

Α. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας και των δύο
όψεων
Β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής δηλώνοντας ότι: α) Δεν έχω κώλυμα κατά το άρθρο 8 του
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω υπό 2.δ. (ν.
3528/2007, ΦΕΚ Α 26/9.02.2007), και β) το σύνολο των υποβληθέντων
φωτοαντιγράφων είναι πιστά αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που
βρίσκονται στην κατοχή μου.
Γ. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
Δ. Συμπληρωμένη «Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).
Ε. Φωτοαντίγραφα των απαιτούμενων ανά θέση, τίτλων σπουδών ή
αναγνώρισης από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε περίπτωση τίτλου αλλοδαπού
εκπαιδευτικού ιδρύματος, καθώς και φωτοαντίγραφο της άδειας
ασκήσεως επαγγέλματος ή βεβαίωσης τήρησης των προϋποθέσεων
για την άσκησή του, όπου αυτή απαιτείται.
ΣΤ. Έγγραφα που πιστοποιούν την προηγούμενη επαγγελματική
εμπειρία
Ζ. Φωτοαντίγραφα Πιστοποιητικών γνώσης ξένης γλώσσας
Η. Φωτοαντίγραφα Πιστοποιητικών γνώσης H/Υ

Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με
την υποβολή των αντίστοιχων πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν
θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι/ες αποδέχονται
πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των Παραρτημάτων της, καθώς και ότι η
διαδικασία δύναται με απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να
διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο. Η
συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο
υποψήφιος έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και
της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής συνιστά,
επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποδεχθεί πλήρως και
ανεπιφυλάκτως τη νομιμότητα του συνόλου των όρων της παρούσας
Πρόσκλησης καθώς και την αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής
Αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και κατάρτισης των πινάκων
κατάταξης για την βαθμολόγηση των κριτηρίων της Ομάδας Β’.

Η υποβολή αίτησης δεν συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο
υποχρέωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να καταρτίσει σύμβαση με

ΑΔΑ: ΩΕΨΔ7ΛΗ-ΕΑΧ



τον/την ενδιαφερόμενο/η.
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ψευδή ή ανακριβή

στοιχεία η αίτηση απορρίπτεται συνολικά. Επιπροσθέτως η ανακρίβεια των
στοιχείων που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην αίτηση του, η οποία
επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και
διοικητικές κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος φέρει την
αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων και
δικαιολογητικών που επισυνάπτει. Η ανακρίβεια των δηλουμένων, κατόπιν
ελέγχου γνησιότητας, επιφέρει τον αποκλεισμό του και σε περίπτωση
επιλογής του, αυτή ανακαλείται.
6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων θα διεξαχθεί επί τη βάσει
των κριτηρίων της παρούσας πρόσκλησης και σύμφωνα με τον τρόπο
υπολογισμού που αναλυτικά εκτίθεται στο αντίστοιχο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Τα μόρια θα υπολογιστούν με βάση τα στοιχεία που θα αναφέρονται
στην αίτηση/δήλωση των στοιχείων των υποψήφιων. Θα ακολουθήσει
αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) και μοριοδότηση των υποβαλλόμενων
στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Προσόντα που
αναφέρονται στην αίτηση, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των
αντίστοιχων πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα
μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Ειδικότερα, η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η
τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,
πραγματοποιείται ως εξής:

Α. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με
βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα
βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης.

Β. Εν συνεχεία θα κληθούν σε συνέντευξη οι πέντε πρώτοι υποψήφιοι
σύμφωνα με την ανωτέρω κατάταξη.
Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών

προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των
αιτήσεων.
7. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Μετά την κατάρτιση των πινάκων των βαθμολογούμενων κριτηρίων και
την υλοποίηση της συνέντευξης, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο
μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων συμμετοχής, τους τελικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων
στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Οι πίνακες αυτοί θεωρούνται προσωρινοί. Κατά αυτών επιτρέπεται
στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
πέντε (5) εργάσιμων ημερών , η οποία αρχίζει από την επόμενη της
ανάρτησης των πινάκων κατάταξης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.

Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία μετά την παρέλευση της
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προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.
Η ένσταση κατατίθεται στα γραφεία της υπηρεσίας ή αποστέλλεται με

συστημένη επιστολή ή μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφορών, εντός
σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων,
στη διεύθυνση:

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας / Δ/νση - Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού

Λ. Καλυβίων 2, Λαμία, Τ.Κ.: 35132
Τηλέφωνο: 22313 52630, Φαξ: 22313 52636

Για την υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. …………….Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για τις θέση με
κωδικό (501) στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με
τίτλο «FutureOrientedCollaborative Policy Development for
RuralAreas&People - Μελλοντική ανάπτυξη συνεργατικής πολιτικής για
αγροτικές περιοχές και αγροτικό πληθυσμό» και ακρωνύμιο
«POLIRURAL» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «HORIZON
2020»

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ενστάσεων, ως ημερομηνία
υποβολής λογίζεται η ημερομηνία που αναγράφεται επί του φακέλου από το
φορέα αποστολής.

Οι ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων θα πρέπει να είναι
συγκεκριμένες. Ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των
υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου, κ.λπ. απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 17/2002
Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε
στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, προκειμένου να ασκήσουν
τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία υποβολής ενστάσεων.
8. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προβαίνει στη σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου με τον υποψήφιο που θα επιλεγεί αμέσως
μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης και τον έλεγχο τυχόν ενστάσεων.
Το στέλεχος που θα επιλεγεί θα λαμβάνει την προβλεπόμενη από τις
κείμενες διατάξεις αμοιβή όπως αυτή θα προβλέπεται στην σύμβαση, έως την
ημέρα της λύσης της σύμβασης ορισμένου χρόνου όπως περιγράφεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Με την παρέλευση της διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης
έργου αυτή θεωρείται ότι λύεται αυτοδικαίως χωρίς οιαδήποτε προειδοποίηση
και αζημίως για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Σε κάθε περίπτωση η
Π.Στ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης μίσθωσης έργου
νωρίτερα από τους εναπομείναντες μήνες σύμφωνα με τις ανάγκες
υλοποίησης της πράξης.

Συμβαλλόμενος που αποχωρεί πριν από τη λήξη της σύμβασής του,
αντικαθίσταται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της
οικείας ειδικότητας κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, οι
υποψήφιοι που επιλέγονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων, φέρουν τα
αντίστοιχα καθήκοντα για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και
μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου.
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9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πληροφορίες παρέχονται από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΥΞΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ με αίτηση στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, μέχρι και
την καταληκτική προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων. Ταχ. Δ/νση :
Λ.Καλυβίων 2 - Λαμία, Ταχ. Κώδικας: 35 132.

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο Αναπλ.
Προϊστάμενος
Τμήματος

ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η Αναπλ.
Προϊσταμένη

Δ/νσης

ΜΑΡΙΑ
ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(1). Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει τo στέλεχος που θα επιλεγεί σε
συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης.

(2). Οι αμοιβές θα καταβάλλονται ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του
προγράμματος.
(3). Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης μίσθωσης έργου πριν
τη λήξη του προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης.

(4) Το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού για αμοιβές και πάσης φύσεως
εισφορές και φόρους κατά τη χρονική διάρκεια μίσθωσης του έργου
προσδιορίζεται στο τεχνικό δελτίο του έργου το οποίο αποτελεί και αναπόσπαστο
τμήμα της διακήρυξης αυτής σύμφωνα με την πράξη ένταξης και με την
επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης του προϋπολογισμού της πράξης.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός
θέσης

Έδρα Ειδικότητα - Περιγραφή αρμοδιοτήτων Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμό
ς

ατόμων

501
Περιφέρει
α Στερεάς
Ελλάδας

Μία (1) θέση του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ
Οικονομικού (σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001
(ΦΕΚ 39Α΄), όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003
(315Α΄), 44/2005 (63Α΄), 116/2006 (115Α΄)
και 146/2007 (185Α΄), καθώς και με τους Ν.
4115/2013 (24Α΄) και 4148/2013 (99Α΄) με
αποδεδειγμένη εμπειρία επί συναφών
γνωστικών αντικειμένων (διαχείριση ή
συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα) τουλάχιστον
ενός εξαμήνου, γνώση αγγλικής ή γαλλικής
γλώσσας επιπέδου C ή Β2 (γραπτό και
προφορικό).

Από την
υπογραφή

της
σύμβασης

έως την λήξη
του

προγράμματ
ος

1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Κωδικός
θέσης Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών :

501

ΠΕ Οικονομικών σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α΄),
44/2005 (63Α΄), 116/2006 (115Α΄) και 146/2007 (185Α΄), καθώς και με
τους Ν. 4115/2013 (24Α΄) και 4148/2013 (99Α΄) (Αποδεκτά Πτυχία:
oΠτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998

μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή
Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών
(από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και
Ανάπτυξης ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής
Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Οικονομικής
Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή
Οικονομικών Επιστημών ή Περιφερειακής και Οικονομικής
Ανάπτυξης ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή
το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας).

Παρατηρήσε
ις

Εμπειρία επί συναφών γνωστικών αντικειμένων, με αποδεδειγμένη γνώση
χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) και αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας
αντίστοιχου επιπέδου (γραπτό και προφορικό).

Η ύπαρξη Μεταπτυχιακού Διπλώματος ειδίκευσης ή και Διδακτορικού
Διπλώματος σε πεδίο συναφές με τις ανάγκες του προγράμματος θα
συνεκτιμηθεί.

* Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε)
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ως εμπειρία στα κύρια προσόντα νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας
ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε
καθήκοντα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για την
εκτέλεση του έργου.
 Για τους μισθωτούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα:

Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη, από την οποία να προκύπτει
το είδος και η χρονική διάρκεια της εργασίας.
ή
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η
διάρκεια ασφάλισης.
 Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη ή εναλλακτικά αντίγραφο της
σύμβασης συνοδευόμενη με τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής.
ή
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η
διάρκεια ασφάλισης ή/και στην περίπτωση που η Βεβαίωση προϋπηρεσίας
δεν αναφέρει με σαφήνεια το είδος και τη διάρκεια των παρεχόμενων
υπηρεσιών, υποβολή αντιγράφων συμβάσεων ή δελτίων παροχής
υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της
εμπειρίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Κωδικός
θέσης

501

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα
Επίσης:
α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:

(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και
Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε
αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 ,
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον

έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση ή η μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1, Β2 και Β1 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 περ. α΄ του άρθρου 13
του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄). Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή
πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μετα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς
τουλάχιστον φοίτησης.
Οι υπό στοιχείο α(iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από
βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον
Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.
Σημείωση:
α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν
αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και
τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ
347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επίσημη
μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης
γλώσσας) καθώς και ευκρινές φωτοαντίγραφο από αντίγραφο του τίτλου αυτού που έχει επικυρωθεί από
δικηγόρο.
Α) ΑΓΓΛΙΚΑ
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το
άρθρο 1 π.δ146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε
θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το
τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ.
50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:
α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

ή
β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

ή
γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική
τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για
να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο
επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση
του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται
από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική , είναι
αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η
Αγγλική
Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς,
βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής
πιστοποιητικά:

(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) : (ενδεικτικά)
 CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) τουΠανεπιστημίου CAMBRIDGE.
 BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, τουΠανεπιστημίουτου CAMBRIDGE.
 ΙNTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απότοUniversity of

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education
Australia IELTS Australia μεβαθμολογίααπό 7,5 καιάνω.
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 ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH
τουΠανεπιστημίου MICHIGAN.

 LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή
PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του
EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2)

 ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL
του TRINITY COLLEGE LONDON.

 CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and
listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL
(Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςάριστηςγνώσης) ή CITY &
GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - MASTERY-
(Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςάριστηςγνώσης).

 EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 3
Certificate in ESOL International (CEF C2).

 PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, μεβαθμό
«Distinction” ή “Credit”).

 OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent
level C2) (μέχρι 31/8/2009)

 Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
 ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
 Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) : CEF C2.
 Test of Interactive English, C2 Level.
 NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
 AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing,

Speaking).
 LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)

(β) Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) :(ενδεικτικά)
 CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) τουΠανεπιστημίουτου CAMBRIDGE.
 BULATS English Language Test, βαθμολογία 75-89, τουΠανεπιστημίουτου CAMBRIDGE.
 INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απότο University of

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education
Australia IELTS Australia μεβαθμολογίααπό 6 έως 7.

 BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – HIGHER (BEC HIGHER) απότο University of Cambridge
Local Examinations Syndicate (UCLES).

 LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή
PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του
EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C1)

 CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE III του TRINITY COLLEGE LONDON.
 CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and

listening) - EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL
(Spoken) - EXPERT- (Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςπολύκαλήςγνώσης) ή CITY
& GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -EXPERT- και CITY & GUILDS
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - EXPERT -
(Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςπολύκαλήςγνώσης).

 ADVANCED LEVEL CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) του HELLENIC AMERICAN
UNIVERSITY (Manchester, ΝΗ- USA) καιτηςΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣΕΝΩΣΕΩΣ.

 ΤΕST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC), βαθμολογίααπό 785
έως 900 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

 EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή PEARSON EDI Level
2 Certificate in ESOL International (CEF C1).

 PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση
που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).

 PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, μεβαθμό
«Distinction” ή “Credit”).

 OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent
level C1) ) (μέχρι 31/8/2009)

 Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)
 ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).
 Test of Interactive English, C1 + Level.
 Test of Interactive English, C1 Level.
 NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).
 AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, Reading,

Writing, Speaking).
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 MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογίααπό 91 έως
99 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS

 MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογίααπό 190 έως 240 του CAMBRIDGE MICHIGAN
LANGUAGE ASSESSMENTS

 LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)

(γ) Καλή γνώση (Β2) : (ενδεικτικά)
 FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) τουΠανεπιστημίου CAMBRIDGE.
 BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, τουΠανεπιστημίουτου CAMBRIDGE.
 INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) απότο University of

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education
Australia IELTS Australia μεβαθμολογίααπό 4,5 έως 5,5.

 BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) απότο University of
Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).

 (ECCE)- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH
τουΠανεπιστημίου MICHIGAN.

 LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION-του
EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE
COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (CEF B2)

 CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
 CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing

andlistening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL
INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR-
(Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςπολύκαλήςγνώσης) ή CITY & GUILDS
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS
CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR -
(Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςπολύκαλήςγνώσης).

 TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογίααπό 505
έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.

 EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level
1 Certificate in ESOL International (CEF B2) .

 PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση
που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).

 PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, μεβαθμό
«Distinction” ή “Credit.

 OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent
level B2) ) (μέχρι 31/8/2009)

 AscentisLevel 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
 ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
 Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC) : CEF

B2.
 Test of Interactive English, B2 + Level.
 Test of Interactive English, B2 Level.
 NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).
 AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing,

Speaking).
 MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογίααπό 80 έως

90 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS
 MICHIGAN ENGLISH TEST (MET) βαθμολογίααπό 157 έως 189 του CAMBRIDGE MICHIGAN

LANGUAGE ASSESSMENTS
 LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της
γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:
(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό
γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή

ή
(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη
υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε
δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε
αντίστοιχο επίπεδο.

Β) ΓΑΛΛΙΚΑ
Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται, ως εξής:
(α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) : (ενδεικτικά)
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 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

 Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.
 Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2.
 DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχριτο 1999

οτίτλοςτουδιπλώματοςήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II).
 DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).
 Certificat de competences linguistiquesτουInstitutSuperieur des LanguesVivantes (ISLV),

Departement de francais, τουΠανεπιστημίουτηςΛιέγης – Επίπεδο C2
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL τουΠανεπιστημίουΓενεύης.
(β) Πολύ καλή γνώση(Γ1/C1) : (ενδεικτικά)

 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

 DIPLOME D’ ‘ETUDES SUPERIEURES (DES) (χορηγείτομέχριτο 1996).
 DELF 2ND DEGRE (UNITES A5 ET A6) ή DALF C1.
 CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANCAISE (SORBONNE I).
 Certificat de competences linguistiquesτουInstitutSuperieur des LanguesVivantes (ISLV),

Departement de francais, τουΠανεπιστημίουτηςΛιέγης – Επίπεδο C1
 CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU OPERATIONNEL τουΠανεπιστημίουΓενεύης.

(γ) Καλή γνώση (Β2) : (ενδεικτικά)
 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε

με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2.
 CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996).
 CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2.
 Certificat de competences linguistiquesτουInstitutSuperieur des LanguesVivantes (ISLV),

Departement de francais, τουΠανεπιστημίουτηςΛιέγης – ΕπίπεδοΒ2
 CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL τουΠανεπιστημίουΓενεύης.
 CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SURVIE τουΠανεπιστημίουτηςΓενεύης.

Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται
βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του
πιστοποιητικού .
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Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ)
υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:
1 Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι

πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.

Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠΕΠ, με
σχετικές πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης, με την επιφύλαξη
των αρ. 28 και 40 της με αριθμό 121929/Η/31.07.2014 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 2123/Β’/01.08.2014)
Α) ECDL Ελλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθ. Β/22578/30.11.2012 απόφασης του
ΕΟΠΠΕΠ) ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθ.Β/22579/30.11.2012 απόφαση του
ΕΟΠΠΕΠ)
Β) VellumGlobal Educational Services S.A. (ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΑ.Ε)
(22.2.2006),
Γ) Infotest(ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε & ΣΙΑ
Ε.Ε.)(22.2.2006)
Δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.)
Ε) ΚΕΥ-CERT (ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.) (5.4.2006)
ΣΤ) ACTA Α.Ε. (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε) (17.5.2006)
Ζ) I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ) (14.9.2007)
Θ) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕ (18-12-2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS
CERT ΕΠΕ (Με την αριθ.Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS
TRAINING ΕΠΕ) ή
ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) (Με την αριθ. Β/18216/24.9.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ περί
μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ - TELEFOS CERT ΕΠΕ)
Ι) DIPLOMA (ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (30-9-2009)
ΙΑ) GLOBAL CERT (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) (10-4-2014).
ΙΒ)
UNICERT(UNIVERSALCERTIFICATIONSOLUTIONSΦΟΡΕΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΔΥΝΑ
ΜΙΚΟΥ) (21-01-2015)
Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι ανωτέρω φορείς είναι τα εξής:
α) ECDL Ελλάς Α.Ε. ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ

 ECDL Core Certificate
 ECDL Start Certificate
 ECDL Progress Certificate
 ECDL Profile Certificate

β) Vellum Global Educational Services S.A.
 Cambridge International Diploma in IT Skills
 Cambridge International Diploma in IT Skills Proficiency
 Vellum Diploma in IT Skills

γ) Infotest
 Internet and Computing Core Certification (IC3)
 Microsoft Office Specialist (MOS)
 Microsoft Office Specialist Expert (MOS Expert)
 Infotest Certified Basic User (ICBU)
 Infotest Microsoft Certified Application Specialist δ) ΙCT Hellas Α.Ε. ή ICT Europe
 ICT Intermediate A
 ICT Intermediate B
 ICT Intermediate C

ε) ΚΕΥ-CERT
 Key Cert IT Basic
 Key Cert IT Initial

στ) ACTA Α.Ε.
 Certified Computer User (CCU)

ζ) I SKILLS A.E.
 Basic I.T. Standard
 Basic I.T. Thematic
 Basic I.T. Core

η) ΤΕΛΕΦΩΣΤΡΕΙΝΙΝ - TELEFOS TRAINING ΕΠΕήΤΕΛΕΦΩΣΣΕΡΤ - TELEFOS CERT
ΕΠΕήΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ

 Basic Skills ήInfocert Basic Skills (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
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 Basic ή InfocertBasic (25. 6.2008 αλλαγή ονομασίας τίτλου)
 Integration Skills ήInfocert Integration Skills (25. 6.2008 αλλαγήονομασίαςτίτλου)
 InfocertUnities

θ) DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 Basic Office
 Business Office

ι) GLOBAL CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ << GLOBAL
CERT>>

 Global Intermediate
 Global Intermediate A
 Global Intermediate B
 Global Intermediate C

ια) UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS –
ΦΟΡΕΑΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 UnicertPrimary

Από τα ανωτέρω πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται η γνώση και των τριών γνωστικών
αντικειμένων: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την
προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί , μπορεί να γίνει αποδεκτή
σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο
υποψήφιος, όμως, εφόσον, είναι διοριστέος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό στο φορέα που
διορίζεται.
Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν γίνονται δεκτά.
Γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς
(α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ, με την εξής ονομασία:
α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ.
β) Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global
Educational Services).
γ) IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft),εταιρείαInfotest (πρώην TECHNOPLUS) και
δ) BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρείαΙCT Hellas Α.Ε.).
Γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον περιλαμβάνουν τις ανωτέρω ενότητες, πιστοποιητικά Γνώσεων Χειρισμού
Η/Υ που έχουν εκδοθεί από τον ΟΕΕΚ, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής του υποψηφίου σε εξετάσεις
πιστοποίησης Γνώσεων Χειρισμού Η/Υ φυσικών προσώπων που διοργάνωσε ο Οργανισμός.
«Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς
πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από
φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία
πιστοποίησής τους είναι αόριστης διάρκειας. (παρ. 6 του άρ. 12 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α’ /10-9-
2014) όπου αναφέρεται ότι προστίθεται παρ. 5 στο άρ. 38 του Ν.4186/2013).
2 Mετίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μετα δευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας

Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6,14 και 19 του Π.
50/2001 όπως ισχύει, και ειδικότερα:

Α) ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

- Πληροφορικής
- Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής
- Επιστήμης Υπολογιστών
- Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών
- Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
- Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
- Ηλεκτρονικής και Μηχανικού Υπολογιστών
- Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοιατρική
- Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
- Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)
- Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων
- Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)

ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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- Πληροφορικής
- Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
- Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
- Βιομηχανικής Πληροφορικής
- Πληροφορικής και Επικοινωνιών
- Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας
- Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών
- Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
- Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Η/Υ (Π.Σ.Ε.)
- Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
- Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
- Διαχείρισης Πληροφοριών

ή άλλος ισότιμος τίτλος σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής.

ή
Β)ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ &ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

- Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα
Πληροφορικής, ή

- Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου :
i) Οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ,
ii) Ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών

Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα,
- Απολυτήριος τίτλος :

i. κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου,
ii. τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τεχνικού

Επαγγελματικού Λυκείου, ή
iii. ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ήάλλος

ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος, σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
3 Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή /και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής

εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν
παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή
γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο
πλαίσιο της απόκτησης τίτλου σπουδών είτε Πανεπιστημιακής (Π.Ε), είτε Τεχνολογικής (ΤΕ)
Εκπαίδευσης είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.

Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν
επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με
τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο,
τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της
Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ.

Διευκρινίζεται ότι τίτλοι σπουδών ανώτερης αλλά και κατώτερης κατηγορίας από την κατηγορία για την
οποία υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος , εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις εγκυρότητας,
γίνονται δεκτοί , δεδομένου ότι αφενός οι εν λόγω τρόποι απόδειξης προβλέπονται από το
προσοντολόγιο, αφετέρου οι σχετικοί τίτλοι και βεβαιώσεις υποβάλλονται για την απόδειξη της γνώσης
Η/Υ και όχι για τη διεκδίκηση θέσης ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας της προκηρυσσόμενης.
Γίνονται επίσης δεκτά, πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται από
φορείς της αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από σχετική απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
περί της αντιστοίχισης τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ANA ΚΩΔΙΚΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κωδικός 501

α/α ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓ
ΙΑ

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙ
ΑΚΟ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

Α1* Μεταπτυχιακός ή διδακτορικός
τίτλος σπουδών χρήσιμος για τη
βέλτιστη υλοποίηση του έργου.

(*) Μοριοδοτείται μόνο ένας
τίτλος σπουδών, ο υψηλότερου
επιπέδου.

10 μόρια 20
μόρια

Β. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓ
ΗΣΗ

Β1 Εργασιακή εμπειρία στο
αντικειμένο σπουδών

2 μόρια ανά πλήρη μήνα απασχόλησης (μέγιστο
24) μήνες σε συναφές αντικείμενο)

Β2 Εμπειρία στη διαχείριση ή/και
στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων

1 μόριο ανά πλήρη μήνα απασχόλησης (μέγιστο
12 ) μήνες σε ευρωπαϊκά Προγράμματα ( Horizon2020,

Interreg,)

Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Παρατηρήσεις: ΒΑΘΜΟΛΟ
ΓΙΑ

Γ1 Οι τρεις πρώτοι υποψήφιοι βάσει
της μοριοδότησης θα κληθούν σε
προσωπική συνέντευξη.

* Κατά τη συνέντευξη οι
ενδιαφερόμενοι είναι δυνατόν
να υποβάλλονται και σε
συμπλήρωση ερωτηματολογίων
κλπ.

** Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η
εμπειρία επί
προγραμμάτωνσυναφών ως
προς το αντικείμενο και τις
απαιτήσεις του εν λόγω
έργου.

0 – 20

Σύνολο μορίων 100
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
* Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Τίτλος
σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το
έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό
χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της
οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία.
* Για τους τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, όπου στον ΠΙΝΑΚΑ
ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ως προσόν διορισμού ορίζεται, πτυχίο ή
δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής αντίστοιχης
ειδικότητας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας με το ζητούμενο από
την προκήρυξη, υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του
αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το
Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος
αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό
αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται από την προκήρυξη (π.δ. 50/2001
άρθρο 26 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). Σε περίπτωση που
δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή, ή δεν αναφέρεται σε αυτήν το
συγκεκριμένο σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη απαιτούμενο πτυχίο, ο
επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη.
* Οι υποψήφιοι Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που κατέχουν
τίτλους σπουδών, στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση
αυτών, όπως αυτή ζητείται από την προκήρυξη, πρέπει να προσκομίσουν
πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών
τους, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος παρακολούθησε τα
μαθήματα κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητούνται από
την προκήρυξη για τις κατά περίπτωση θέσεις.
• Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης
από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του
τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη
βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης
από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και
αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των
ημεδαπών τίτλων.
* Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν
προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο,
καθώς και επίσημη μετάφρασή της. Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίου
Ιατρικής, το οποίο έχει χορηγηθεί από Κράτη Μέλη της Ε.Ε., εφόσον τους έχει
χορηγηθεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληρούν όλες τις
νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ιατρού,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα α) στις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου
ΙΙΙ του π.δ. 38/2010 ή β) σύμφωνα με όσα προβλέπονταν στις διατάξεις του
π.δ. 84/1986, ΦΕΚ 31/τ.Α΄/1986, εξαιρούνται από την υποχρέωση
προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του
τίτλου, όχι όμως και από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως του
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ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή Ι.Τ.Ε. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τη βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου.
* Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν
από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(1.5.2004) και αναφέρονται στο π.δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για
τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης
μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

Επισήμανση: Τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην
αλλοδαπή τίτλων σπουδών (ασικών, μεταπτυχιακών) των υποψηφίων, υπό
την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η παραπομπή των κατόχων τους σε
συμπληρωματικές εξετάσεις, δύναται να έχουν εκδοθεί σε χρόνο
μεταγενέστερο της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης
συμμετοχής. Σε κάθε όμως περίπτωση, τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να
έχουν εκδοθεί και προσκομισθεί εντός της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων
κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων / προσληπτέων. Οι
εν λόγω δε υποψήφιοι πρέπει, αφενός κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής
αίτησης συμμετοχής τους να έχουν σημειώσει στα κατάλληλα πεδία της ότι
κατέχουν τα απαιτούμενα κατά την προκήρυξη προσόντα/ιδιότητες και
αφετέρου να συνυποβάλουν με τα λοιπά δικαιολογητικά: α) τον προς
αναγνώριση τίτλο σπουδών (πρωτότυπος ή σε νομίμως επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο) και επίσημη μετάφραση αυτού και β) φωτοαντίγραφο της
πρωτοκολλημένης υποβληθείσας αντίστοιχης αίτησης αναγνώρισης προς τον
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Επισημαίνεται ότι, κατά το στάδιο της κατάρτισης των πινάκων
οι ανωτέρω υποψήφιοι ναι μεν τεκμαίρεται ότι δεν διαθέτουν το αντίστοιχο
προσόν ή κριτήριο κατάταξης, δύνανται, όμως, εφόσον συντρέχουν οι
ανωτέρω προϋποθέσεις, να προβούν στην υποβολή ένστασης κατά των
προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων / προσληπτέων
προσκομίζοντας τα σχετικά πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων
στην αλλοδαπή τίτλων τους, από τα οποία πιστοποιητικά πρέπει να
αποδεικνύεται ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα από την προκήρυξη
προσόντα/κριτήρια.
* Ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και
επαναπατριζόμενοι Έλληνες Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του
άρθρου 2 του ν. 1735/1987 «σε περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το
Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να αναγνωρίσουν
ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και
επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης
α΄ της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι.
και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθορίζουν με βεβαίωσή τους τη συνάφεια του
γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής.
Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να
συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων
τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε.». Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. ή
Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες,
έχει χορηγηθεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειμένου να
συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης πρέπει με βεβαίωση του
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) να καθορίζεται η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του
πτυχίου, με πτυχία Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής τα οποία ζητούνται από την
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προκήρυξη ως προσόντα διορισμού για τις προκηρυσσόμενες θέσεις.
Σημείωση (σχετ. βαθμολογική αντιστοιχία): Στις περιπτώσεις που δεν
υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής
κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής ο
σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος (ν. 3328/2005 άρθρο 8).
Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος, προκειμένου να μην απορριφθεί
συμπληρώνει στο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης που αφορά στο βαθμό του
τίτλου σπουδών, το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης ημεδαπής, δηλ. «5».

2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (ΠΕ, ΤΕ)
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης προσκομίζουν ευκρινή φωτοτυπία
του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το
Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτών ή την
απαιτούμενη εξειδίκευση από την προκήρυξη, εφόσον τούτο δεν προκύπτει
σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους. Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην
αλλοδαπή απαιτείται μόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ
ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί
ισοτιμίας που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας
υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και σε περίπτωση που από την πράξη
αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο ή η απαιτούμενη από
την οικεία προκήρυξη εξειδίκευση, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο
που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει αυτό, καθώς και επίσημη
μετάφρασή της (βλ. επισήμανση της Παραγράφου 1).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του
πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι
και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του
μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός
τίτλος και β) Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή
ενσωματώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την
ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων,
όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών
προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών
εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν από: i) Το Συμβούλιο Αναγνώρισης
Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005,
σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει ή ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών
Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 για την αναγνώριση
της επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει της παρ. 2, του αρ. 1 του π.δ.
38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά ή iii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης
Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.)
του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης
διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου
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των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή iv) το Συμβούλιο Επαγγελματικής
Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου
14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της
επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ,
σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων». v) κάτοχοι διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που
έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους
έχει χορηγηθεί, βάσει του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων,
άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις κατά περίπτωση αρμόδιες εθνικές
αρχές, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα 40/1986 (Α΄ 14), 84/1986, (Α΄
31), 97/1986 (Α΄ 35), 98/1986, (Α΄ 35), 53/2004 (Α΄ 43), 40/2006 (Α΄ 43) και
την υπουργική απόφαση Α4/5226/1987 (Β΄ 613).
Οι ως άνω υποψήφιοι εξαιρούνται μεν από την υποχρέωση προσκόμισης
πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι
όμως και από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού για τη
βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου από αρμόδιο κατά νόμο φορέα
(Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κ.λπ.). Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος προκειμένου να
μην απορριφθεί, συμπληρώνει το πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης που αφορά
στο βαθμό τίτλου σπουδών, το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας της
αντίστοιχης κατηγορίας εκπαίδευσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για την θέση με κωδικό (501) στο
πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο
«FutureOrientedCollaborative Policy Development for RuralAreas&People -
Μελλοντική ανάπτυξη συνεργατικής πολιτικής για αγροτικές περιοχές και
αγροτικό πληθυσμό» και ακρωνύμιο «POLIRURAL» το οποίο χρηματοδοτείται
από το πρόγραμμα «HORIZON 2020»

ΕΠΩΝΥΜΟ Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την αίτησή

μου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ.
οικ. ………./………..πρόσκληση εκδήλωσης

ενδιαφέροντος

ΟΝΟΜΑ Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα α)

τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος, β) ότι η διαδικασία δύναται με

απόφαση της Στερεάς Ελλάδας να διακοπεί,

αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και

άλλο περιεχόμενο και γ) ότι η παρούσα

πρόσκληση δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα

και δεν συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο

υποχρέωση της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας να καταρτίσει Σύμβαση.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που έχω

στην παρούσα είναι αληθή και ότι δεσμεύομαι

να προσκομίσω πρόσθετα αποδεικτικά

στοιχεία, εφόσον αυτό μου ζητηθεί.

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΕΥΘ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ)

ΠΟΛΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ

ΤΗΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΤΗΛ.ΚΙΝΗΤΟ Ο / Η Αιτ

ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
(υπογραφή / ονοματεπώνυμο)

ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Επισυναπτόμενα Δικαιολογητικά:
1
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Ο κ. Μπέτσιος έκανε τις ακόλουθες επισημάνσεις : “Πρόκειται για διακρατικό
πρόγραμμα που αφορά κοινωνική δικτύωση στις αγροτικές περιοχές. Ως παράταξη
στο Π.Σ. το είχαμε υπερψηφίσει, γιατί συμβάλει στην ανταλλαγή απόψεων εμπειριών
και καλών πρακτικών.
Η προκήρυξη αναφέρει «λόγω αδυναμίας υποστήριξης του συγκεκριμένου
αντικειμένου από τα υπηρεσιακά στελέχη της ΠΣτΕ »
Θεωρώ ότι προσβάλει τους υπαλλήλους. Υπάρχουν εξαιρετικοί υπάλληλοι στην
περιφέρεια .Να διαγραφεί. Επίσης η θέση που προκηρύσσεται θα είναι Π.Ε. ή Τ.Ε.;
Η περιφέρεια διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει προς πρόσληψη αιτήσεις υποψηφίων
με μειωμένα προσόντα. Να μην γίνει αυτό, αλλά να το αναλάβει υπηρεσιακός”.
Μετά τις εξηγήσεις που έδωσε ο προεδρεύων, ο κ. Μπέτσιος είπε: “ψηφίζουμε ΥΠΕΡ.

Ο κ. Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση αναλύοντας τις θέσεις της παράταξής του ως
εξής : “Αντί να στραφούμε στα ουσιαστικά προβλήματα που δυσκολεύουν την
αγροτική παραγωγή και εξουθενώνουν τους μικρομεσαίους αγρότες… μιλάμε για
προγράμματα, που απλά δημιουργούν αυταπάτες και αποπροσανατολίζουν….
Αντί να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, την έλλειψη
αναγκαίων έργων υποδομής ( π.χ Αρδευτικά έργα ), την μείωση του κόστους των
καλλιεργητικών εφοδίων και το τελείωμα των αναδασμών που χρονίζουν εδώ και
πολύ καιρό…..Υλοποιούμε τις πολιτικές επιλογές των μονοπωλίων που απευθύνονται
στην συγκεντρωμένη στα χέρια λίγων αγροτική παραγωγή.
Επειδή δεν βλέπουμε κάτι ουσιαστικό για τους μικρομεσαίους αγρότες στο
πρόγραμμα…. Το ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ”.

Ο κ.Σιαλμάς ψήφισε θετικά και αναφερόμενος στο σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου και την κάλυψη θέσης
απασχόλησης με αποδεδειγμένη εμπειρία διαχείρισης σε ευρωπαϊκά προγράμματα
τουλάχιστον ενός εξαμήνου, τόνισε ότι αυτό κατά την άποψη του αποκλείει άλλους
υποψήφιους που μπορεί να έχουν και άλλα προσόντα ,μπορεί να είναι και
φωτογραφικό ή τουλάχιστον δεν δίνει την δυνατότητα στους άλλους που έχουν όλα
τα άλλα προσόντα.

Οι κ. κ. Δούρος και Αναγνωστάκης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει το ανωτέρω σχέδιο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «FutureOrientedCollaborative Policy
Development for RuralAreas&People – Ανάπτυξη μελλοντικής συνεργατικής
πολιτικής για αγροτικές περιοχές και αγροτικό πληθυσμό» και ακρωνύμιο

2
3
4
.
.
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«POLIRURAL» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «HORIZON 2020»
προκειμένου να υλοποιηθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1750

ΘΕΜΑ 15ο:Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου
2014ΕΠ56600009 «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.Φωκίδας» της ΣΑΕΠ 566.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.263357/2529/11-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Αναγνωστάκης αναφορικά με τα θέματα 15,18 [Τροποποίηση πίνακα
υποέργων της ΣΑΕΠ 566], 49 και 50 [Προγραμματικές Συμβάσεις], έκανε μία γενική
τοποθέτηση λέγοντας χαρακτηριστικά : “Επειδή είναι ζητήματα που πρέπει να
απασχολήσουν το Π.Σ., καταθέτουμε πάλι την πρόταση μας για συζήτηση στο
περιφερειακό συμβούλιο”.

Ο κ. Χρονάς ομοίως πρότεινε το θέμα να παραπεμφθεί στο Π.Σ.,όπου θα
έπρεπε να εξετασθεί.

Ο κ. Δούρος συμφώνησε με τις παραπάνω προτάσεις,προτείνοντας επίσης την
παραπομπή των θεμάτων 15,18 για συζήτηση στο Π.Σ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
την παραπομπή του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1751

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -
Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου :«Βελτίωση
οδικού κόμβου και συναφών εργασιών στην εθνική Αρ. 27 ,περιοχή ‘’ΒΙΟΠΑ’’
Άμφισσας»,προϋπολογισμού 1.820.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε.Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.265744/4904/14-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Φωκίδας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ’αριθμ.Ι/14-12-2020 Πρακτικό Αποσφράγισης Δικαιολογητικών
Συμμετοχής - Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ Αρ
27 ΠΕΡΙΟΧΗ ‘’ΒΙΟΠΑ’’ ΑΜΦΙΣΣΑΣ», με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 93562.

2. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “ ΓΕΩΔΟΜΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’, με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 173861 και
ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ
(46,20%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1752

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου : «Συντήρηση οδικού δικτύου
Π.Ε.Φωκίδας» ,υποέργο «Διαγράμμιση εθνικού και επαρχιακού δικτύου
Π.Ε.Φωκίδας για τα έτη 2019-2020» προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.267955/4932/16-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Φωκίδας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ’αριθμ.ΙΙ/15-12-2020 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου : “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020 ”, με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 92751.

2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση “ ΕΔΡΑΙΟΣ
ΑΤΕ”,με Α.Α Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 167357 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (71,03%) επί των τιμών του τιμολογίου
της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1753

ΘΕΜΑ 18ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου
2016ΕΠ56600010 «Δαπάνες επισκευής συντήρησης και λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται σε δράσεις της Δ/νσης
Πολιτικής Προστασίας και σε εργασίες που εκτελούνται με ιδία μέσα για την
Π.Ε.Φθιώτιδας», της ΣΑΕΠ 566.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
254473/2412/10-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Ο κ. Αναγνωστάκης αναφορικά με τα θέματα 15,18 [Τροποποίηση πίνακα
υποέργων της ΣΑΕΠ 566], 49 και 50 [Προγραμματικές Συμβάσεις], έκανε μία γενική
τοποθέτηση λέγοντας χαρακτηριστικά : “Επειδή είναι ζητήματα που πρέπει να
απασχολήσουν το Π.Σ., καταθέτουμε πάλι την πρόταση μας για συζήτηση στο
περιφερειακό συμβούλιο”.

Ο κ. Χρονάς ομοίως πρότεινε το θέμα να παραπεμφθεί στο Π.Σ.,όπου θα
έπρεπε να εξετασθεί.

Ο κ. Δούρος συμφώνησε με τις παραπάνω προτάσεις,προτείνοντας επίσης την
παραπομπή των θεμάτων 15,18 για συζήτηση στο Π.Σ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
την παραπομπή του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1754

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Επέκταση αρδευτικού δικτύου στην
κτηματική περιφέρεια Καλαποδίου του Δήμου Λοκρών» της χρηματοδότησης
ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΠ 2019,προϋπολογισμού 87.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε.Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
267339/15455/15-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης 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) Δαπάνη για την κατασκευή του έργου:«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ», των
ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΠ.
β) 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 Αρχή 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,
σύμφω 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, άρθρο 4.3 διακήρυξης-Κοινοποίηση προδικαστικής
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προσφυγής σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο και ειδοποίηση και παροχή πρόσβασης
στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και διαβίβαση στην Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις
της επί της προσφυγής κλπ.), ώστε οι επιμέρους διαδικασίες και φάσεις του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και
μέσω πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή της ΔΤΕ/ΠΣΕ), να κοινοποιούνται και να
ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1755

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δημοπράτησης του 1ου Υποέργου «Μικρά Λιμενικά Έργα
Παραλία Αγίας Άννας» του έργου: «Μικρά Λιμενικά Έργα Παραλία Αγίας Άννας
(Αλιευτικό Καταφύγιο) Ν.Εύβοιας»,συνολικού προϋπολογισμού 6.955.000,00 € (με
0% Φ.Π.Α.),Π.Ε.Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.266803/8521/Φ.Ε./15-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει:
 την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΜΙΚΡΑ

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ» προϋπολογισμού 6.955.000,00 €
(με 0% Φ.Π.Α.), που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων - ΠΔΕ 2020 και τη ΣΑΕ 086/1 (με ενάριθμο 2020ΣΕ08610014), με
τη διαδικασία του «ανοιχτού διαγωνισμού» του άρθρου 27 του Ν.4412/16, με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης του άρθρου 95, παρ. 2.α του Ν.4412/2016) &

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

 Να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική
δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση).

 Να ορίσει την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής και
αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού, καθώς και τη μετάθεση
αυτών σε άλλη ημερομηνία, εάν για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς
λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι
την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 18 της
διακήρυξης. Επίσης να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους προσφέροντες την
απόφαση αυτή εντός πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν τη νέα
ημερομηνία και να αναρτά αυτή στο ΚΗΔΜΗΣ και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής και να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
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 Να παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της
σύμβασης, όπως ορίζει το άρθρο 2 παρ. 2.3 της διακήρυξης.

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

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

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

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

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

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

 Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους προσφέροντες πλην
του προσωρινού αναδόχου και να αναρτά τα δικαιολογητικά αυτού, σύμφωνα με
το άρθρο 4 παρ. 4.2.δ) της διακήρυξης.

 Να καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει τα επικαιροποιημένα
δικαιολογητικά, να του κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού
και να τον καλεί για την υπογραφή του συμφωνητικού, σύμφωνα με το άρθρο 4
παρ. 4.2.ε) της διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1756

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση: α) διενέργειας συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την
«Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, για
δύο (2) έτη», προϋπολογισμού 62.000,00 € με ΦΠΑ, β) των όρων της σχετικής
Διακήρυξης και γ) την έγκριση πολυετούς δέσμευσης πίστωσης

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.οικ.254505/6615/16-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού
Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση λέγοντας:“Αναμφίβολα τα κτήρια πρέπει να
συντηρηθούν…. Η συντήρηση τους όμως θα έπρεπε να γίνεται από την ίδια την
υπηρεσία εφόσον ήταν καλά στελεχωμένη και εξοπλισμένη….
Με τους περιορισμούς, όμως που υπάρχουν στον τομέα των προσλήψεων και της
οργάνωσης των υπηρεσιών, η Περιφέρεια οδηγείται στις εργολαβίες…στην ενοικίαση
προσωπικού….
Σε αυτή την βάση, εκφράζοντας την πολιτική μας διαφωνία….. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ
την εισήγηση…..
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Ζητάμε, επίσης, να μας εκφράσετε την σκέψη σας για το τι πρόκειται να γίνει με την
εκκρεμούσα ολοκλήρωση του κτηρίου του Διοικητηρίου Λειβαδιάς…. Τι σκέψεις
υπάρχουν για την αξιοποίηση των κτιρίων του πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας”.

Οι κ.κ.Δούρος,Μπέτσιος και Σιαλμάς ψήφισαν θετικά.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1.Εγκρίνει:
α) τη διενέργεια συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για την «Συντήρηση κτιριακών
εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, για δύο (2) έτη», συνολικού
προϋπολογισμού 62.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (χωρίς ΦΠΑ:
50.000,00 €, ΦΠΑ: 12.000,00 €).
β) τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.
γ) την έγκριση πολυετούς δέσμευσης πίστωσης η οποία θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073
ΚΑΕ 0851 και αναλύεται ως εξής:

 Οικονομικό έτος 2021 : 28.413,00€
 Οικονομικό έτος 2022 : 31.000,00€
 Οικονομικό έτος 2023 : 2.587,00€

2.Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της
Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της ΠΕΒ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1757

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση α) Προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση,σύμφωνα με την παρ.2.γ) του άρθρου 32 του
Ν.4412/2016, & με το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016,όπως προστέθηκε με το
Ν.4605/2019,λόγω κατεπείγουσας ανάγκης. β)την έγκριση Πρόσκλησης προς κάθε
ενδιαφερόμενο και τους όρους αυτής για την επιλογή αναδόχου, γ)τον ορισμό της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ως αρχής που θα πραγματοποιήσει
την διαδικασία διαπραγμάτευσης,δ)την εξουσιοδότηση για σύσταση Επιτροπής
Αξιολόγησης της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης του έργου με τίτλο: «Επείγουσες
Μελέτες βελτίωσης οδικού δικτύου Κέντη-Αγραφα(Τμήμα Κρέντη –Γέφυρα
Καρβασαρά) λόγω εκδήλωσης κατολισθητικών –γεωλογικών
φαινομένων,εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 140,000.00€ (με το Φ.Π.Α.)

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.2282/150811/16-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει :
α) την εκπόνηση και υλοποίηση του γενικότερου μελετητικού έργου με τίτλο
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΕΝΤΗ-
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ΑΓΡΑΦΑ(ΤΜΗΜΑ ΚΡΕΝΤΗ –ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΡΒΑΣΑΡΑ)ΛΟΓΩ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ –ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ)», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης
140,000.00€ (με το Φ.Π.Α.) με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρις
προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παρ.2.γ) του άρθρου 32 του
Ν.4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
β) την Πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο και τους όρους αυτής για την επιλογή
αναδόχου.

2. Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ως αρχή που θα
πραγματοποιήσει την διαδικασία διαπραγμάτευσης.

3. Εξουσιοδοτεί για σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης της Διαδικασίας
Διαπραγμάτευσης του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΕΝΤΗ-ΑΓΡΑΦΑ(ΤΜΗΜΑ ΚΡΕΝΤΗ –ΓΕΦΥΡΑ
ΚΑΡΒΑΣΑΡΑ)ΛΟΓΩ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ –ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ)».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1758

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:«Συντήρηση
ηλεκτροφωτισμού κόμβων οδικού δικτύου Ν.Εύβοιας για τα έτη 2018-
2019»,προϋπολογισμού,Π.Ε.Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.265934/8486/Φ.Ε./14-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς είπε:“Θεωρώντας βάσιμη την αιτιολόγηση της παράτασης…. Δεν
έχουμε αντίρρηση”.

Ο κ. Μπέτσιος ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ
2018-2019» μέχρι την 27-02-2021.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1759

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπάνης για εκτέλεση επειγουσών εργασιών ενίσχυσης
πρανών και καθαρισμού του χειμάρρου Μανδήλω στην Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
262056/4843/09-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών έργων Π.Ε.Φωκίδας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει δαπάνη ποσού για την ενίσχυση των πρανών και καθαρισμού του
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χειμάρρου Μανδήλω της Π.Ε. Φωκίδας ,το οποίο σύμφωνα με τον πίνακα
υπολογισμού της επιτροπής παραλαβής ανέρχεται στο ποσό των 24.705,76 Ευρώ
(με ΦΠΑ).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1760

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου:
«Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.258293/950/07-12-2020 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 απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου
2014ΕΠ56600016 Υποέργο 21 (έκτακτες ανάγκες 2020) από την Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και
Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε. Φωκίδας όπως
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας ,
για την αποκατάσταση οδοστρώματος και
τάφρων απορροής από καταπτώσεις στο
Εθνικό οδικό δίκτυο Άμφισσα-Γραβιά.
Από 26-9-2020 έως 10-10-2020

2014ΕΠ56600016 ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΛΕΞΗ
Ο.Ε 1.395,00€

2.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας ,
για την αποκατάσταση οδοστρώματος από
φερτά υλικά.
Από 27/9/20 έως 27/10/2020

2014ΕΠ56600016 ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.240,00€

3.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας ,
για την αποκατάσταση του οδοστρώματος,
των τεχνικών φρεατίων και ρείθρων από
καταπτώσεις στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο
Λιδορίκι-Συκιά-Στρώμη.
Από 27/9/20 έως 04/10/2020

2014ΕΠ56600016 ΚΡΟΝΟΣ Ε.Τ.Ε Ο.Ε 3.651,80€
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4.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας ,
για την αποκατάσταση του οδοστρώματος,
των τεχνικών φρεατίων και ρείθρων από
καταπτώσεις στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο
Τείχιο-Μηλιά, Ρέρεση- Φράγμα-Μόρνου
Από 27/9/20 έως 30/10/2020

2014ΕΠ56600016 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ 4.310,24€

5.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας ,
για την αποκατάσταση του οδοστρώματος
και καθαρισμό ρείθρων στο Επαρχιακό
οδικό δίκτυο Πενταγιοί-Αρτοτίνα-Όρια
Νομού.
Από 29/9/2020 έως 30/9/2020

2014ΕΠ56600016 ΤΡΙΒΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.612,00€

6.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας ,
για την αποκατάσταση του οδοστρώματος
και καθαρισμό ρείθρων στο Εθνικό και
Επαρχιακό οδικό δίκτυο Ιτέα-Γαλαξίδι,
Ιτέα-Δεσφίνα-Όρια Νομού.
Από 13/10/2020 έως 28/11/2020

2014ΕΠ56600016 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 1.221,40€

Συνολικό ποσόν 13.430,44 €

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1761

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 264624/969/13-12-2020 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (συνεπειών βροχοπτώσεων από 9-12-2020).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.264625/970/13-12-2020 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. πρωτ. 264624/969/13-12-2020 απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (συνεπειών βροχοπτώσεων από 9-12-2020),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
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Προστασίας.
2. Η έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων

αναγκών που προξένησαν οι βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν από τις 08-12-
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 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
από φερτά υλικά και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας Παλιοξάρι-Τείχιο και
ΕΘ.Ο 48.
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 ΜΕ 34386 μηχανικός εκσκαφέας, ΜΕ 51675
ερπυστριοφόρος εκσκαφέας, ΑΜΕ 1655 φορτηγό και ΑΜΕ 3787 φορτηγό
ιδιοκτησίας ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΛΕΞΗ Ο.Ε. για την άρση καταπτώσεων και τον
καθαρισμό του Εθνικού οδικού δικτύου Άμφισσας-Γραβιάς.
v. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 106480 εκσκαφέας-φορτωτής και ΜΕ 51294
φορτωτής ιδιοκτησίας Β.&Γ.ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ & Ε.ΜΕΛΙΣΤΑ Ε.Ε. στο οδικό δίκτυο
ΕΘ.Ο 48-Αν.Σεργούλα, Μαλάματα-Γρηγορίτικα.
vi. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 51286 φορτωτής και ΜΕΑ 8941 φορτηγό
ιδιοκτησίας ΤΡΙΒΗΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ για την άρση καταπτώσεων στο Επαρχιακό
οδικό δίκτυο Πενταγιοί-Αρτοτίνα-όρια Νομού με Αιτωλοακαρνανία.

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
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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 1762

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 262191/963/10-12-2020 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.262239/965/10-12-2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής
Προστασίας (Τμήμα Π.Ε.Φθιώτιδας)προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς έκανε το εξής σχόλιο επί του θέματος:“Δεν έχουμε αντίρρηση…..
Σημειώνουμε ιδιαίτερα την σημασία του εγγράφου της Τεχνικής υπηρεσίας που
βεβαιώνει την αναγκαιότητα της παρέμβασης”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. πρωτ.262191/963/10-12-2020 απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών,με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

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

2.- Η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών και μίσθωσης ιδιωτικών
μηχανημάτων :

1) Το με αριθμό κυκλοφορίας μηχάνημα έργου ΜΕ 94445 τύπου εκσκαφέα
ερπ., ιδιοκτησίας ΤΡΙΕΔΡΟΝ ΑΤΕ για εργασίες καθαρισμού της κοίτης του
Σπερχειού ποταμού και των τεχνικών κατάντη της γέφυρας ΠΑΘΕ - Αλαμάνας και σε
μήκος που θα καθοριστεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

2) Τα μηχανήματα έργων με αρ. Κυκλοφορίας ΜΕ 96287 τύπου εκσκαφέα
ερπ. , ΜΕ 44757 τύπου φορτωτή λαστ., το ΜΕ 78519 τύπου φορτωτή-εκσκαφέα, το
ΜΕ 136484 τύπου οδοστρωτήρα δονητικός και το με αρ. Κυκλοφορίας ΜΙΤ 1907
φορτηγό ιδιοκτησίας ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ για εργασίες καθαρισμού των
κοιτών των ρεμάτων Παπακυρτσόπουλο, Πλατάνα και λοιπων μικρότερων ρεμάτων
και τεχνικών επι αυτών , της περιοχής ΤΚ Λυγαριάς του Δήμου Λαμιέων , σε μήκος
που θα καθοριστεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

3) Το με αριθμό κυκλοφορίας μηχάνημα έργου ΜΕ 82626 τύπου εκσκαφέα
ερπ. ιδιοκτησίας ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ γισ εργασίες καθαρισμού των
ρεμάτων Βιτολιώτης, Λεπτοκαρυάς , Καβουρόρεμα και λοιπών μικρότερων ρεμάτων
της περιοχής της ΤΚ Βίτωλης του Δήμου Μακρακώμης , σε μήκος που θα καθοριστεί
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

3.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του
μηχανήματος, που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα
ωρών εργασίας και θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον
Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος Π.Π. και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
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Τεχνικών Έργων , σε συνδυασμό με την υπ. αριθμ.2138/24-12-2019 πρακτ.
41/18-12-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) Απόφαση της Ο.Ε απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.με τις οποίες εγκρίθηκε η εκτέλεση
εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από την Δνση Τεχνικών Έργων , με
ιδιωτικά μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το
σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υλοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του υπ. Αριθμ.

261606/2808 της 9/12/2020 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας .και θα
γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων προίσταμένων και υπαλλήλων
των Υπηρεσιών αυτών.

4.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται

με προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών της Π.Στ.Ε. , οι δε και ώρες
εργασίας του/ων μηχανήματος/ων θα καθορίζονται από την επιβεβαίωση του
Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας.

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

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

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

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

(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για

την αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή
λειτουργία και εργασία του μηχανήματος.

(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται
«ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ » .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1763

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 258846/1148/7-12-2020 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή
ιδιωτικών μηχανημάτων, για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων την
07/12/2020.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
Φ.007.265790/1172/14-12-2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής
Προστασίας (Τμήμα Π.Ε.Βοιωτίας) προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. πρωτ. 258846/1148/7-12-2020 απόφαση της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή
ιδιωτικών μηχανημάτων, για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων την
07/12/2020,με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:
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1. Η ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Βοιωτίας για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας.

2. Η έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων
αναγκών(πλημμύρες), που εκδηλώθηκαν:
α) ένθεν & ένθεν του επ. οδ. Δικτύου Θηβών-Χαλκίδας θέση <<Κορωνάκη>> της
Τ.Κ Ελεώνα του Δήμου Θηβών,
β)στο επαρχ.οδ δίκτυο Μουρίκι-Πλατανάκι, και
γ) καθαρισμός ρέματος στην Δ.Κ Άγ Γεωργίου του Δ.Λιβαδειάς θέση <<Μπόντζα>>
της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, την 07/12/2020.
3. Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεση
εργασιών:
α) Στο με αρ. κυκλ. ΜΕ 77364 μηχ/μα, τύπου Μηχανικού Εκσκαφέα (JCB)
ιδιοκτησίας Κασσινά Λουκά, για καθαρισμό ρείθρων – τεχνικών φρεατίων ένθεν &
ένθεν του επαρχιακού οδικού δικτύου, Θηβών-Χαλκίδας, θέση <<Κορωνάκη>> της
Τ.Κ Ελεώνα και αποσυμφόρηση τεχνικού στο επαρχ.οδ δίκτυο Μουρίκι-Πλατανάκι
του Δήμου Θηβών την 07/12/2020.
β) Το με αρ. κυκλ. ΝΧΑ 8211 όχημα (ανατρεπόμενο 17tn) ιδιοκτησίας Κασσινά
Λουκά, για μεταφορά μπαζών ένθεν & ένθεν του επαρχιακού οδικού δικτύου,
Θηβών-Χαλκίδας, θέση <<Κορωνάκη>> της Τ.Κ Ελεώνα και στο επαρχ.οδ δίκτυο
Μουρίκι-Πλατανάκι του Δήμου Θηβών την 07/12/2020.
γ) Το με αρ.κυκλ. ΜΕ 126847 μηχ/μα, τύπου εκσκαφέα λαστιχοφόρου ιδιοκτησίας
Μαυροειδή Γεωργίου για τον καθαρισμό ρέματος από φερτά υλικά, στην Δ.Κ Άγ
Γεωργίου του Δ.Λιβαδειάς θέση <<Μπόντζα>> την 07/12/2020.

4. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του
μηχανήματος, που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών
εργασίας και θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο
του αρμοδίου Τμήματος Π.Π. και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ,
σε συνδυασμό με την υπ. αριθμ. 2136 αποφ. πρακτ. 41/18-12-2019 θέμα 17ο(ΑΔΑ:
7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) Απόφαση της Ο.Ε της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τις οποίες
εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά , με ιδιωτικά
μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό και
ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προστασίας Π.Ε.
Βοιωτίας καθώς και των αρμοδίων τμημάτων της Δ.Τ.Ε. Βοιωτίας και θα γίνεται
σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων συντονιστών , προϊσταμένων και
υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.
5. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :

(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι
δε ημέρες και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια
Υπηρεσία.
Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται κατόπιν
των εντολών (γραπτών, μέσω τηλεφωνικών ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων,
τηλεφωνικών κλήσεων ) των υπευθύνων στελεχών της Π.Στ.Ε.. (Κέντρα
επιχειρήσεων ,Πρ/νων Διευθύνσεων ή Τμημάτων, συντονιστών βάρδιας, κα), οι δε
ώρες εργασίας του/ων μηχανήματος/ων θα καθορίζονται από την επιβεβαίωση του
Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Βοιωτίας.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό , φώτα,
και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της
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,
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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 1764

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου:
«Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2020», χρήση 2020 της Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
6193/265753/14-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Βοωτίας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου
2014ΕΠ56600013 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», χρήση 2020 της
Π.Ε.Βοιωτίας όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

7.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για την
αποκατάσταση ζημιών από πλημμυρικά
φαινόμενα στο Επ.οδ.δίκτυο Λιβαδειάς-
Αράχωβας-Χαιρώνειας στις
θέσεις<<Νταμάρια>> και<<Κομούλια>> την
19-23/11/2020 .

2014ΕΠ56600012 ΚΩΤΣΑΔΑΜ
ΛΟΥΚΑΣ 1.984,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1765

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ.πρωτ. 260608/773/11-12-2020 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς
αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων (βροχοπτώσεις από 10/12/2020).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.266827/786/15-12-2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής
Προστασίας (Τμήμα Π.Ε.Ευρυτανίας)προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει την υπ΄αριθμ.πρωτ. 260608/773/11-12-2020 απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς
αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων (βροχοπτώσεις από 10/12/2020),με
την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Η ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής
Προστασίας.
2. Η συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 463/2020 (Πρακτ. 12/07-04-2020) απόφαση
της Ο.Ε. ως εξής:

Ονοματεπώνυμο Α.Φ.Μ. Έδρα
ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 043357652 Λημέρι Ευρυτανίας

ΓΚΡΙΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 027151569 Εσωχώρια Ευρυτανίας

3. Η έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων
αναγκών που προξένησαν οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις), που
εκδηλώθηκαν από τις 10.12.2020 στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας
Ευρυτανίας.
4. Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Το ΜΕ 34457 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΓΚΟΥΡΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Απεραντίων.

(β) Το ΜΕ 72734 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου ισοπεδωτή, ιδιοκτησίας ΛΑΘΥΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Φραγκίστας.

(γ) Το ME 92780 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή και το φορτηγό όχημα ΙΤ
1988, ιδιοκτησίας ΓΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα
όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.

(δ) Το ΜΕ 72750 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας
ΚΑΡΑΝΤΖΙΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στην Επισκοπή
και στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Προυσού.

(ε) Το ME 93873 I.X. μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα – φορτωτή και το
φορτηγό όχημα ΕΚΒ 2721, ιδιοκτησίας ΔΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για τον καθαρισμό του
οδικού δικτύου Παλαιοκατούνας Βούλπης και Βαλαώρας.

(στ) Το ΜΕ 140170 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΚΟΥΤΕΛΟΥ
ΚΛΕΟΜΕΝΗ, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της ΤΚ Σάικας
Αγράφων.

(ζ) Το ΜΕ 57509 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα-φορτωτή, ιδιοκτησίας
ΝΤΑΛΛΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Καρπενησίου.

(η) Το ΜΕ 34462 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή ιδιοκτησίας ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, το ΜΕ 29481 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή και το φορτηγό όχημα
ΚΗΑ 5896 ιδιοκτησίας ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΝΙΚΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κτημενίων.

(θ)Το ΜΕ 72739 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα-φορτωτή, ιδιοκτησίας
ΓΚΡΙΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, για την διευθέτηση της κοίτης των υδατορεμάτων
«Μουτσιαρόρεμα» και «Ζερβόρεμα» για την προστασία του οδικού δικτύου των
Εσωχωρίων της Δημοτικής Ενότητας Προυσού.

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

1. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι
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δε ημέρες και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια
Υπηρεσία.

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

(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες,
υαλοκαθαριστήρες, καλοριφέρ, φλάς και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή
και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.

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

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

(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για

την αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή
λειτουργία και εργασία του μηχανήματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1766

ΘΕΜΑ 31: Έγκριση καθορισμού τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης
μηχανημάτων έργων και οχημάτων ιδιωτών και έγκρισης κατάρτισης μητρώου
οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, κατολισθήσεις, σεισμοί, πλημμύρες,
πυρκαγιές, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για το
χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-2021 με τη διαδικασία πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτέλεση
εργασιών έκτακτων αναγκών απολογιστικά.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.255122/3609/02-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Μπέτσιος αρχικά διατύπωσε τα ερωτήματα : “Οι τιμές είναι ενιαίες για όλες τις
Π.Ε.; Διαπιστώνονται μικρές διαφοροποιήσεις. Υπάρχει κάποιος πίνακας από το
Υπουργείο Υποδομών και με βάση αυτόν καθορίζονται;’
Μετά τις απαντήσεις του προέδρου ότι υπάρχει το Αναλυτικό Τιμολόγιο ( ΑΤΟΕ) που
θέτει ανώτερο όριο τιμών και ότι οι διαφορές στις Π.Ε. οφείλονται στο κόστος των
καυσίμων, στο στόλο των μηχανημάτων, κ.α.,δήλωσε πως η παράταξή του ψηφίζει
ΥΠΕΡ.

Ο κ. Χρονάς έκανε το εξής σχόλιο επί του θέματος:“Δεν έχουμε αντίρρηση….πλην
της περίπτωσης του θεσμού της επιφυλακής…..εφόσον ο θεσμός της επιφυλακής –
σταλία .
Θα μπορούσε να μηδενιστεί αν αξιοποιούσαμε ίδια μέσα και αν προσλαμβάναμε
προσωπικό”.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε :
“Αν οι τιμές μίσθωσης μηχανημάτων και της σταλίας είναι κάτω από τις τιμές (ΑΤΟΕ),
Αναλυτικών Τιμολογίων Οικοδομικών Έργων, όπως μας διαβεβαιώνει ο κ. Τασιός, θα
συμφωνήσουμε. Λέμε ναι στα θέματα από το 31 έως το 35 ”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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Α. Εγκρίνει τιμές εκμίσθωσης των αναγκαίων αυτοκινήτων και χωματουργικών
μηχανημάτων για την χρονική περίοδο από 1/1/2021 έως 31/12/2021 για τις
παρακάτω εργασίες σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑ ΩΡΑ (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

Α/Α ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ
(Αποζημίωση /
ώρα εργασίας)

€

ΕΠΙΣΙΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ
(Αποζημίωση / ώρα

εργασίας)
€

Αναμονή
(Σταλία)

€

1 Προωθητήρες D6 ή D7 έως 140 HP 50,00 60,00 5,00
2 Προωθητήρες D7 60,00 70,00 5,00
3 ΠροωθητήρεςD8 70,00 80,00 5,00
4 Προωθητήρες D9 80,00 90,00 5,00
5 Διαμορφωτήρες 45,00 55,00 5,00
6 Εκσκαφέας – φορτωτής 70 ΗΡ και άνω 40,00 50,00 5,00
7 Εκσκαφέας έως 120 ΗΡ 40,00 50,00 5,00
8 Εκσκαφέας από 121 ΗΡ και άνω 55,00 65,00 5,00
9 Φορτωτές έως 90ΗΡ 35,00 45,00 5,00
10 Φορτωτές από 91 ΗΡ έως 110 ΗΡ 40,00 50,00 5,00
11 Φορτωτές από 111 ΗΡ έως 140 ΗΡ 45,00 55,00 5,00
12 Φορτωτές από 141 ΗΡ έως 160 ΗΡ 50,00 60,00 5,00
13 Φορτωτές από 161 ΗΡ έως 180 ΗΡ 55,00 65,00 5,00
14 Φορτωτές από 181 ΗΡ και άνω 60,00 70,00 5,00
15 Αεροσυμπιεστής 160κπ με 2 κρουστικά 30,00 40,00 5,00
16 Δονητικός οδοστρωτήρας έως 80 ΗΡ 30,00 40,00 5,00
17 Ανυψωτικός γερανός 40,00 50,00 5,00
18 Καλαθοφόρο 45,00 55,00 5,00
19 Εκχιονιστικό 100,00 110,00 5,00
20 Αλατοδιανομέας - λεπίδα 50,00 60,00 5,00
21 Βαγοτρίλ (Αεροσυμπιεστής) 60,00 70,00 5,00
22 Όχημα Χορτοκοπτικό 43,00 53,00 5,00
23 BOΒCAT 20,00 30,00 5,00
24 Φορτηγό λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο και πιεστικό 50,00 60,00 5,00
25 UNIMOG Χορτοκοπτικό, λεπίδα, αλατιέρα,

βυτίο και πιεστικό
55,00 65,00 5,00

26 Τρακτέρ με μαχαίρι 30,00 40,00 5,00
27 Φορτηγό Ω.Φ. 0- 10 ton 25,00 35,00 5,00
28 Φορτηγό Ω.Φ 10 - 15 ton 30,00 40,00 5,00
29 Φορτηγό Ω.Φ 15 ton και άνω 40,00 50,00 5,00
30 Μηχανικό Σάρωθρο 40,00 50,00 5,00
31 Αυτοκινούμενη μπετονιέρα

χωρητικότητας από 3,5 κ.μ έως 40κμ
400,00 450,00
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(περιλαμβάνεται μεταφορά αδρανών –
τσιμέντο – προσωπικό)

32 Αντλητικό μηχάνημα σκυροδέματος έως20μ 45,00 50,00
33 Αποφρακτικό όχημα (κατ’αποκοπή) 200,00 250,00
34 ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

πλατφόρμα σε ακτίνα έως 35-40 Χμ κατ’
αποκοπή γιά κάθε μεταφορά

230,00 250,00

35 Άνω των 35-40 ΧΜ η παραπάνω
μεταφορά προσαυξάνεται κατά 50,00€
ανά 10 ΧΜ

230+50€/10km 250+50€/10km

Ως ωριαία αποζημίωση απασχόλησης μηχανήματος σε εργάσιμες ημέρες και
Σαββατοκύριακα είναι η τιμή του μισθώματος που περιλαμβάνει την λειτουργία του
μηχανήματος με τον χειριστή , του αυτοκινήτου με τον οδηγό , τα καύσιμα όπως και
κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση
της εργασίας. Τα μηχανήματα – αυτοκίνητα θα χρησιμοποιηθούν για εργασίες
εκτάκτων αναγκών όπως αναλύονται ανωτέρω και για το χρονικό διάστημα από 01-
01-2021 έως 31-12-2021. Ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες , ο ανάδοχος
υποχρεούται να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή-οδηγού σε τακτούς
χρόνους , σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις , έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος , εξαιρουμένων μόνο την διακοπή για
ανεφοδιασμό με καύσιμα , την αλλαγή ή την συμπλήρωση λιπαντικών και την φόρτωση
του αλατιού από τα κέντρα διανομής.
Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή του για την εκτέλεση των
εργασιών ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή της υπηρεσίας (Εντολή
Αντιπεριφερειάρχη – Πολιτική Προστασίας – Δ/νσης Τεχνικών Έργων έγγραφη ή
προφορική ) και καταγράφεται από το GPS του μηχανήματος στο σημείο του
συμβάντος και της πληγείσας περιοχής και περατώνεται ο χρόνος με τη λήξη του
γεγονότος και μετά από άρση της εντολής της αρμόδιας Υπηρεσίας . Σε αυτό τον
χρόνο απασχόλησης περιλαμβάνεται η εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού
αλατοδιανομής , χρόνος ανεφοδιασμού οχημάτων αποχιονισμού με αλάτι , εργασία
οδοκαθαρισμού και αναπέτασης υλικών ,εργασία καθαρισμού φερτών υλών
χειμάρρων ,ενίσχυσης πρανών και μεταφοράς υδάτων για κατάσβεσης πυρκαγιών
κ.λ.π .
Ως ωριαία αποζημίωση του μηχανήματος σε επίσημες αργίες (είναι οι ημέρες που
καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις ( Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Πάσχα, κ.λπ)
είναι η τιμή του μισθώματος που περιλαμβάνει την λειτουργία του μηχανήματος με
τον χειριστή , του αυτοκινήτου με τον οδηγό , τα καύσιμα όπως και κάθε άλλη
δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της
εργασίας. Τα μηχανήματα – αυτοκίνητα θα χρησιμοποιηθούν για εργασίες εκτάκτων
αναγκών όπως αναλύονται ανωτέρω και για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021
έως 31-12-2021. Ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες , ο ανάδοχος υποχρεούται να
μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή-οδηγού σε τακτούς χρόνους , σύμφωνα με
τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις , έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση
του μηχανήματος , εξαιρουμένων μόνο την διακοπή για ανεφοδιασμό με καύσιμα , την
αλλαγή ή την συμπλήρωση λιπαντικών και την φόρτωση του αλατιού από τα κέντρα
διανομής.

Ως ωριαία δαπάνη αναμονής του μηχανήματος (σταλία) περιλαμβάνεται η
παραμονή του μηχανήματος , πλήρως εφοδιασμένου (καύσιμα ,αλάτι, νερό) και
εξοπλισμένου έτοιμου για εργασία με το χειριστή επί τόπου του συμβάντος σε θέση
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επιφυλακής , που θα ορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας – Δ/νση Τεχνικών Έργων) για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή.
Οι παραπάνω τιμές μονάδας αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων
εργασιών , οι οποίες θα εκτελεσθούν στην περιοχή των εργασιών.
Ο χρόνος μίσθωσης (απασχόλησης ) για την εκτέλεση εργασιών αρχίζει με την
παρουσία του μηχανήματος και χειριστή στις προκαθορισμένες θέσεις , και
περαιώνεται μετά την λήξη του συμβάντος κατόπιν εντολής (προφορικής ή έγγραφης)
του Τμήματος Πολιτική Προστασίας ή της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.
Οι εντολές των αρμοδίων υπηρεσιών για έναρξη και περαίωση μίσθωσης επιφυλακής
δίνονται τηλεφωνικά και επιβεβαιώνονται κατόπιν εγγράφως για την πλήρως
τελειωμένη εργασία .

Β. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών( άρθρο 118),ή με
διαπραγμάτευση (άρθρο 32 παραγ.2γ) σε έκτακτη ανάγκη για τις κάτωθι δράσεις
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016
α) Εκχιονισμό του οδικού δικτύου (Εθνικού και Επαρχιακού) (CPV 9062000-9 –CPV
90630000-2 )
β) Οδοκαθαρισμός από καταπτώσεις βράχων και χωμάτων του οδικού δικτύου
(Εθνικού και Επαρχιακού
(CPV 90611000-3)

γ) Aποκαταστάσεις της ροών των χειμάρρων λόγω φερτών υλικών μετά από
πλημμυρικά φαινόμενα
(CPV 90722300-7 )

δ) Κατάσβεση Πυρκαγιών (CPV 75251100-1)
ε) Αποκατάσταση ελέγχου ασφαλείας φωτεινής σηματοδότησης και φωτισμού του
οδικού δικτύου
(CPV:50232000-0-CPV 50232000-6), λόγω βραχυκυκλωμάτων από συνεχείς

βροχοπτώσεις, έντονες
χιονοπτώσεις και συνεχείς πτώσεις κεραυνών.

Γ. Εγκρίνει κατάρτιση μητρώου οικονομικώνφορέων (Εταιριών – Φυσικών
Προσώπων) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στην περιοχή ευθύνης της
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίαςγια το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως
31-12-2021 απολογιστικά με μνημόνιο συνεργασίας μετά από πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δ. Εγκρίνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και του Μνημόνιου
Συνεργασίας.

Ε. Εγκρίνει εκτέλεση αναγκαίων εργασιών προληπτικά και λόγω απρόβλεπτου
γεγονότος για άρση επικινδυνότητας στους οδικούς άξονες και στις παρόχθιες
περιοχές χειμμάρων-ποταμών και στην αντιμετώπιση πυρκαγιών .

ΣΤ. Εγκρίνει τις κάτωθι επιτροπές παραλαβής για τις εργασίες αυτές.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Κοντοπάνος Κωνσταντίνος, ΠΕ Μηχανικών

Ντρίβας Κωνσταντίνος, ΔΕ Οδηγών
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Μπίκας Αθανάσιος, ΔΕ Τεχνικών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πεταρούδης Δημήτριος, ΤΕ Μηχανικών

Σέλελης Γεώργιος, ΔΕ Τεχνικών

Βαστάκης Χρήστος, ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού

Ζ) Εγκρίνει εκτέλεση μικροεργασιών
Η αποζημίωση των κάτωθι εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις προτεινόμενες τιμές:

A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΜ Α.Τ ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Μ3 1ο ΟΔΟ1123 0,60

2 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με μεταφορά σε
οποιαδήποτε απόσταση Μ3 2ο ΟΔΟ1133 3,00

3 Ισοπέδωση με διαμορφωτήρα (μόρφωση επιφάνειας
και καθαρισμός καταστρώματος) Μ2 3ο ΟΔΟ1140 0,05

4 Καθαρισμός και απόφραξη οχετών και γεφυριδίων
ανοίγματος μέχρι 3,00μ. Μ2 4ο ΟΔΟ1320 10,30

5 Άρση καταπτώσεων για πάσης φύσεως έδαφος με
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Μ3 5ο ΟΔΟ1420 1,00

6 Εκσκαφή δανειοθαλάμων για προμήθεια υλικού
ποταμού ή χειμάρρου με τη φόρτωση Μ3 6ο ΟΔΟ1510 2,00

7 Κατασκευή επιχώματος Μ3 7ο ΟΔΟ1530 0,94

8 Μεταφορά αμμοχαλικώδους υλικού Μ3 8ο ΟΔΟ1520 0,25

9 Αποχιονισμός με μηχανικά μέσα Μ3 9ο εκ παρακ. 0,06

10 Προμήθεια πριστής ξυλείας για σανίδωμα
καταστρώματος γεφυρών Μπέλεϋ Μ3 10ο ΟΙΚ5283σχ. 220,00

11 Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής
διατομής ή ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος ΜΜ 11ο ΟΔΟ1310 0,58

12 Σανίδωμα γεφυρών Μπέλεϋ Μ2 12ο ΟΙΚ5283 5,87
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13 Προμήθεια και μεταφορά αμμοψηφίδας για χρήση σε
παγωμένα οδοστρώματα Μ3 13ο ΟΔΟ4131σχ 11,16

14 Προμήθεια και μεταφορά άλατος για χρήση σε
παγωμένα οδοστρώματα ΤΟΝ 14ο ΟΔΟ4131σχ 54,00

15
Αντικατάσταση ξύλινων καταστρωμάτων γεφυρών
Μπέλεϋ με σιδηρά καταστρώματα (λαμαρίνες
σιδηροί δοκοί κλπ)

Μ2 15ο ΟΔΟ σχ. 170,00

16 Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση μεταλλικών
στηθαίων Ασφαλείας, πλήρεις ΜΜ 16ο ΟΔΟ2653 45,00

17 Αποκατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων
μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας ΜΜ 17ο ΟΔΟ-2653 15,00

18 Προμήθεια και τοποθέτηση χαλύβδινων ορθοστατών
U120*55*5 ύψους 1,75μ. ΤΕΜ 18ο ΟΔΟ-2653 25,00

19 Προμήθεια αντανακλαστικού χρώματος
διαγράμμισης χγρ 19ο ΟΙΚ7785σχ 1,70

20 Προμήθεια ασφαλτομίγματος με την αξία της
ασφάλτου ΤΟΝ 20ο ΟΔΟ4411σχ 41,00

21
Προμήθεια ασφαλτομίγματος με την αξία της
ασφάλτου ισοπεδωτικών στρώσεων με μεταφορά και
διάστρωση.

ΤΟΝ 21ο ΟΔΟ4411Βσχ 52,00

22 Διαγράμμιση οδοστρώματος με αντανακλαστικό
χρώμα Μ2 22ο ΟΙΚ7785σχ 5,28

23 Πληροφοριακές πινακίδες αντανακλαστικές Μ2 23ο ΟΙΚ6541 70,19

24 Πινακίδες ρυθμιστικές και ενδείξεων επικινδύνων
θέσεων κυκλικές ή τριγωνικές αντανακλαστικές ΤΕΜ 24ο ΟΙΚ6541 44,03

25 Στύλος πινακίδων μήκους 2.50Μ,Φ 11/2΄΄ με την
τοποθέτηση ΤΕΜ 25ο ΗΛΜ5 18,60

26 Στύλος χιονοδείκτης 4,0μ Φ2΄΄ με την τοποθέτηση ΤΕΜ 26ο ΗΛΜ5 60,00

27 Στύλος χιονοδείκτης 3,0μ Φ2΄΄ με την τοποθέτηση ΤΕΜ 27ο ΗΛΜ5 50,00
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1767

ΘΕΜΑ 32: Έγκριση καθορισμού τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης
μηχανημάτων έργων και οχημάτων ιδιωτών και έγκρισης κατάρτισης μητρώου
οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, κατολισθήσεις, σεισμοί, πλημμύρες,

28

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και
τοποθέτηση προκατασκευασμένων
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916,
Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm

ΜΜ 28ο ΥΔΡ 6551.7 175,00

29

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και
τοποθέτηση αγωγού αποχέτευσης ομβρίων από
πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία
εσωτερική και αυλακωτή εξωτερική επιφάνεια κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 με σωλήνες SN8, DN/OD 1200
mm

ΜΜ 29ο ΥΔΡ 6711.7 235,00

30
Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων
συρματοκιβωτίων, Κατασκευή φατνών, Πλήρωση
φατνών

Μ3 30ο

30% ΟΔΟ
2311 + 30%
ΟΔΟ 2312 +
40% ΟΔΟ
2313

50,00

31 Σκυρόδεμα C12/15 φρεατίων επενδ. σωλήνων
τσιμεντοστρώσεων μετά των εκσκαφών Μ3 31ο ΟΔΟσχ2521 98,00

32
Σκυρόδεμα C16/20 οπλισμένων τοίχων
αντιστηρίξεως, κρασπεδορείθρων κλπ μετά των
εκσκαφών

Μ3 32ο ΟΔΟ2541σχ 118,00

33 Προμήθεια σκυροδέματος C16/20 Μ3 33ο ΟΔΟ2541σχ 70,00

34
Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένων
στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας
C20/25

Μ3 34ο ΛΙΜ 4240 150,00

35 Σιδηροί οπλισμοί ST III χγρ 35ο ΟΔΟ2612 0,90
36 Σιδηροί οπλισμοί ST IV χγρ 36ο ΥΔΡ6313 0,90

37 Προμήθεια σφαιριδίων αντανάκλασης χγρ 37ο ΟΙΚ7785ΣΧ 1,50

38 Φρεατοπάσσαλος Φ 1,00Μ MM 38ο ΟΔΟ2731 120,00

39 Επισκευή οδικού ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο
Π.Ε. Ευρυτανίας ΤΕΜ 39ο ΗΛΜ 103 450,00

40 Επισκευή φωτεινών σηματοδοτών ΤΕΜ 40ο ΗΛΜ 105 100,00

41 Προμήθεια και τοποθέτηση ρυθμιστή κυκλοφορίας
(πλακέτα) φωτεινών σηματοδοτών ΤΕΜ 41ο ΗΛΜ 101 500,00
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πυρκαγιές, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το
χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-2021 με τη διαδικασία πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτέλεση
εργασιών έκτακτων αναγκών απολογιστικά.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.254761/8151/01-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Εύβοιας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Ο κ. Μπέτσιος αρχικά διατύπωσε τα ερωτήματα : “Οι τιμές είναι ενιαίες για όλες τις
Π.Ε.; Διαπιστώνονται μικρές διαφοροποιήσεις. Υπάρχει κάποιος πίνακας από το
Υπουργείο Υποδομών και με βάση αυτόν καθορίζονται;’
Μετά τις απαντήσεις του προέδρου ότι υπάρχει το Αναλυτικό Τιμολόγιο ( ΑΤΟΕ) που
θέτει ανώτερο όριο τιμών και ότι οι διαφορές στις Π.Ε. οφείλονται στο κόστος των
καυσίμων, στο στόλο των μηχανημάτων, κ.α.,δήλωσε πως η παράταξή του ψηφίζει
ΥΠΕΡ.

Ο κ. Χρονάς έκανε τις ακόλουθες επισημάνσεις : “Δεν έχουμε αντίρρηση….πλην της
περίπτωσης του θεσμού της επιφυλακής…..εφόσον ο θεσμός της επιφυλακής –
σταλία .
Θα μπορούσε να μηδενιστεί αν αξιοποιούσαμε ίδια μέσα και αν προσλαμβάναμε
προσωπικό.
Σημειώνουμε πάντως πως αν υπήρχε καλύτερος συντονισμός των υπηρεσιών, θα
υπήρχε ενιαίος τύπος εισήγησης και θα μπορούσαμε να εκτιμήσουμε την πρόταση
δαπανών για μικροεργασίες, που στην περίπτωση της Εύβοιας είναι ακαθόριστη…
Μια και η εισήγηση παραπέμπει γενικά στο κρατικό τιμολόγιο”.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε :
“Αν οι τιμές μίσθωσης μηχανημάτων και της σταλίας είναι κάτω από τις τιμές (ΑΤΟΕ),
Αναλυτικών Τιμολογίων Οικοδομικών Έργων, όπως μας διαβεβαιώνει ο κ. Τασιός, θα
συμφωνήσουμε. Λέμε ναι στα θέματα από το 31 έως το 35 ”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει εκμίσθωση των αναγκαίων αυτοκινήτων και χωματουργικών
μηχανημάτων για εκτέλεση εργασιών έκτακτων αναγκών απολογιστικά για την
χρονική περίοδο από 1/1/2021 έως 31/12/2021 και όσον αφορά τα ακόλουθα:
α) Αποχιονισμό του οδικού δικτύου (Εθνικού και Επαρχιακού) (CPV 9062000-9 –
CPV 90630000-2) από τις χιονοπτώσεις – παγετό όποτε αυτές προκύπτουν και για
όσο διάστημα χρησιμοποιηθούν τα ιδιωτικά μηχανήματα έργων και οχήματα
σύμφωνα με τις εντολές και αποφάσεις της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Εύβοιας ή του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Εύβοιας.
β) Οδοκαθαρισμός από καταπτώσεις βράχων και χωμάτων και αποκατάσταση
βατότητας του οδικού δικτύου (Εθνικού και Επαρχιακού (CPV 90611000-3) λόγω
βροχοπτώσεων ή και χιονοπτώσεων και εξ αιτίας της διαβρωτικής ικανότητας του
παγετού όποτε αυτές προκύπτουν και για όσο διάστημα χρησιμοποιηθούν τα
ιδιωτικά μηχανήματα έργων και οχήματα σύμφωνα με τις εντολές και αποφάσεις της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας ή του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της
Π.Ε. Εύβοιας.
γ) Αποκαταστάσεις της ροών των χειμάρρων λόγω φερτών υλικών μετά από
πλημμυρικά φαινόμενα (CPV 90722300-7) με ενισχύσεις πρανών, αναπετάσεις του
υλικού της στερεομεταφοράς, μεταφορά και απομάκρυνση των φερτών υλικών
(δένδρα –οικιακά απορρίμματα, κλαδιά κλπ), σε φορτηγά αυτοκίνητα, εργασίες
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απόφραξης των σημείων απορροής των χειμάρρων κ.λ.π. για όσο διάστημα
χρησιμοποιηθούν τα ιδιωτικά μηχανήματα έργων και οχήματα σύμφωνα με τις
εντολές και αποφάσεις της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας ή του
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Εύβοιας.
δ) Κατάσβεση Πυρκαγιών (CPV 75251100-1) για όσο διάστημα χρησιμοποιηθούν τα
ιδιωτικά μηχανήματα έργων και οχήματα σύμφωνα με τις εντολές και αποφάσεις της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας ή του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της
Π.Ε. Εύβοιας.

Β. Εγκρίνει τις τιμές μίσθωσης των απαραίτητων μηχανημάτων και οχημάτων που
χρειάζονται για την αντιμετώπιση των συνεπειών από χιονοπτώσεις-παγετό, κλπ, με
τις ακόλουθες μέγιστες προτεινόμενες τιμές χρέωσης ανά ώρα (πλέον ΦΠΑ):

1) Διαμορφωτήρας (GRADER) :...............................................................(40,00 ΕΥΡΩ)
2) Προωθητήρας D6 :................................................................................(50,00 ΕΥΡΩ)
3) Προωθητήρας D7 :................................................................................(60,00 ΕΥΡΩ)
4) Προωθητήρας D8 :................................................................................(70,00 ΕΥΡΩ)
5) Προωθητήρας D-9 :.............................................................................. (80,00 ΕΥΡΩ)
6) Προωθητήρας D-10 :……………………………………………………………… (90,00

ΕΥΡΩ)
7) Φορτωτής Ελαστιχοφόρος έως 100 HP :........................................... (40,00 ΕΥΡΩ)
8) Φορτωτής Ελαστιχοφόρος 101 - 200 HP :.........................................(50,00 ΕΥΡΩ)
9) Φορτωτής Ελαστιχοφόρος από 200 ΗΡ και άνω :............................(60,00 ΕΥΡΩ)
10) Φορτωτής Ερπυστριοφόρος έως 100HP :.......................................(45,00 ΕΥΡΩ)
11) Φορτωτής Ερπυστριοφόρος από 101 - 200 HP :…………………………….. (55,00

ΕΥΡΩ)
12) Φορτωτής Ερπυστριοφόρος από 200 HP και άνω :………………………… (65,00

ΕΥΡΩ)
13) Εκσκαφέας Ερπυστριοφόρος έως 200ΗΡ : …………………………………. (50,00

ΕΥΡΩ)
14) Εκσκαφέας Ερπυστριοφόρος από 201-300ΗΡ :………………………………….

(60,00 ΕΥΡΩ)
15) Εκσκαφέας Ερπυστριοφόρος : από 300ΗΡ και άνω :……………………….. (70,00

ΕΥΡΩ)
16) Εκσκαφέας Ελαστιχοφόρος :έως 200ΗΡ :……………………………………. (45,00

ΕΥΡΩ)
17) Εκσκαφέας Ελαστιχοφόρος : από 200 ΗΡ και άνω :………………………… (55,00

ΕΥΡΩ)
18) Εκσκαφέας φορτωτής 70ΗΡ και άνω (J.C.B.) :...............................(35,00 EYΡΩ)
19) Τρακτέρ με μαχαίρι : ...........................................................................(25,00 ΕΥΡΩ)
20) Όχημα μεταφ. μηχ/των(Πλατφόρμα) : μέχρι 40χλμ. 230,00 ΕΥΡΩ κατ’ αποκοπή

Άνω των 40 χλμ. η μεταφορά προσαυξάνεται κατά 5 ΕΥΡΩ/χλμ.
21) BOΒCAT : ............................................................................................ (20,00 ΕΥΡΩ)
22) Φορτηγό λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο και πιεστικό:............................... (40,00 ΕΥΡΩ)
23) UNIMOG Χορτοκοπτικό, λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο και πιεστικό:....(40,00 ΕΥΡΩ)
24) Όχημα Χορτοκοπτικό: ………………………………………………………….. (30,00
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ΕΥΡΩ)
25) Αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα: .................................................(40,00 ΕΥΡΩ)
26) Εκχιονιστικό μηχάνημα (φρέζα):........................................................(90,00 ΕΥΡΩ)
27) Οδοστρωτήρας δονητικός έως 80ΗΡ :............................................. (30,00 ΕΥΡΩ)
28) Οδοστρωτήρας δονητικός άνω των 80ΗΡ :.....................................(35,00 ΕΥΡΩ)
29) Φορτηγό 0- 10 ton. :............................................................................ (25,00 ΕΥΡΩ)
30) Φορτηγό απο10 ton έως 17 ton :..................................................... (30,00 ΕΥΡΩ)
31) Φορτηγό απο17 ton έως 35 ton :.......................................................(35,00 ΕΥΡΩ)
32) Φορτηγό – γερανός (παπαγαλάκι)…………………………………………….. (40,00

ΕΥΡΩ)
33) Φορτηγό με αρπάγη …………………………………………………………….

(40,00ΕΥΡΩ)
34) Ανυψωτικός γερανός :.........................................................................(70,00 ΕΥΡΩ)
35) Αεροσυμπιεστής 160κπ με 2 κρουστικά :........................................ (25,00 ΕΥΡΩ)
36) Αποφρακτικό όχημα : κατ’ αποκοπή.............................................. (200,00 ΕΥΡΩ)
37) Καλαθοφόρο όχημα :...........................................................................(40,00 ΕΥΡΩ)
38) Αυτοκινούμενη Υδροφόρα για χρήση σε περίπτωση πυρκαγιών:(35,00 ΕΥΡΩ)
39) Βαγκοντρίλ (αεροσυμπιεστής με 2 κρουστικά):............................. (30,00 ΕΥΡΩ)
40) Σάρωθρο :……………………………………………………………………….. (40,00

ΕΥΡΩ)
41) Φίνισερ :………………………………………………………………………….. (50,00

ΕΥΡΩ)

Οι παραπάνω τιμές μονάδας αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων
εργασιών, οι οποίες θα εκτελεσθούν στην περιοχή των εργασιών.

Ως ωριαία αποζημίωση απασχόλησης μηχανήματος σε εργάσιμες ημέρες,
Σαββατοκύριακα και επίσημες αργίες είναι η τιμή του μισθώματος που περιλαμβάνει
τη λειτουργία του μηχανήματος με τον χειριστή, του αυτοκινήτου με τον οδηγό, τα
καύσιμα, όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι
απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. Τα μηχανήματα – αυτοκίνητα θα
χρησιμοποιηθούν για εργασίες εκτάκτων αναγκών όπως αναλύονται ανωτέρω για το
χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-2021. Ανάλογα με τις υφιστάμενες
ανάγκες, ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή-
οδηγού σε τακτούς χρόνους, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι
ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος, εξαιρουμένων
μόνο τη διακοπή για ανεφοδιασμό με καύσιμα, την αλλαγή ή την συμπλήρωση
λιπαντικών και την φόρτωση του αλατιού από τα κέντρα διανομής.

Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή του για την
εκτέλεση των εργασιών ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή της υπηρεσίας
(Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας, Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας ή Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας Π.Ε. Εύβοιας) και καταγράφεται από το GPS του μηχανήματος στο
σημείο του συμβάντος και της πληγείσας περιοχής και περατώνεται ο χρόνος με τη
λήξη του γεγονότος και μετά από άρση της εντολής της αρμόδιας Υπηρεσίας. Σε
αυτό τον χρόνο απασχόλησης περιλαμβάνεται η εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού,
αλατοδιανομής, χρόνος ανεφοδιασμού οχημάτων αποχιονισμού με αλάτι, εργασία
οδοκαθαρισμού, αποκατάστασης βατότητας και αναπέτασης υλικών, εργασία
καθαρισμού φερτών υλών χειμάρρων, ενίσχυσης πρανών και μεταφοράς υδάτων για
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κατάσβεσης πυρκαγιών, κ.λ.π.
Ως ωριαία δαπάνη αναμονής του μηχανήματος (σταλία) περιλαμβάνεται η

πλήρης αποζημίωση για την παραμονή του μηχανήματος επί τόπου του συμβάντος
σε θέση επιφυλακής, πλήρως εφοδιασμένου και εξοπλισμένου και παντελώς έτοιμου
για εργασία, όπως αναφέρεται ειδικότερα παρακάτω:
1. ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΥΔΡΟΦΟΡΑΣ (ή άλλου
μηχανήματος)

Η επιφυλακή του εκχιονιστικού μηχανήματος ή υδροφόρας, κλπ, θα
περιλαμβάνει την παραμονή του μηχανήματος, πλήρως εφοδιασμένου (καύσιμα,
αλάτι, νερό) και εξοπλισμένου και παντελώς ετοίμου για εργασία, σε θέση
επιφυλακής που θα ορίζεται στο σχέδιο αποχιονισμού ή σε άλλο σημείο που θα
καθορίσει η Υπηρεσία, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή.

Κατά τη συγκεκριμένη εργασία δεν απαιτείται η παρουσία στον τόπο
επιφυλακής του χειριστού του μηχανήματος, έχουν όμως υπολογιστεί και
συμπεριληφθεί στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου οι δαπάνες που
απαιτούνται για την αποθήκευση του μηχανήματος (κατά προτίμηση σε στεγασμένο
χώρο) την φύλαξή του και την περιοδική, κατά τακτά χρονικά διαστήματα,
προσέλευση του χειριστού του ή άλλου αρμοδίου τεχνικού, για έλεγχο του
μηχανήματος, προκειμένου να διασφαλίζεται η επιθυμητή κατάσταση πλήρους
ετοιμότητας, καθώς και όλες οι δαπάνες κάθε είδους που απαιτούνται για την
πλήρως τελειωμένη εργασία.

Ο χρόνος μίσθωσης (απασχόλησης) για την εκτέλεση εργασιών αρχίζει με την
παρουσία του μηχανήματος και χειριστή στις προκαθορισμένες θέσεις. Οι εντολές για
την έναρξη εργασιών και την περαίωση αυτών δίνονται από το τη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.
Ευβοίας ή τον Προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Εύβοιας.

Τιμή για την μίσθωση ενός εκχιονιστικού μηχανήματος ή υδροφόρας (ή άλλου
μηχανήματος), σε συγκεκριμένη θέση επιφυλακής, περιλαμβανομένων όλων των
δαπανών, κάθε είδους, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη εργασία: πέντε
(5,00) €/ώρα.

Σε περίπτωση που δοθεί εντολή από τα ανωτέρω αρμόδια όργανα να
παραμείνει και ο χειριστής του μηχανήματος στον τόπο επιφυλακής η ανωτέρω τιμή
προσαυξάνεται κατά πέντε (5,00) €/ώρα.
2. ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ – ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ Ή ΓΕΡΑΝΟΥ
30 t

Μίσθωση επιφυλακής οχήματος απεγκλωβισμού - ρυμούλκησης ή γερανού
ανυψωτικής ικανότητας 30t για την εκτέλεση εργασίας ρυμούλκησης οχημάτων που
έχουν ακινητοποιηθεί στο οδικό τμήμα που διενεργείται ο αποχιονισμός (ή άλλη
εργασία) και τη μεταφορά τους με ασφάλεια και χωρίς να προκληθούν φθορές θα
περιλαμβάνει την παραμονή του μηχανήματος, πλήρως εφοδιασμένου (καύσιμα, κλπ)
και εξοπλισμένου και παντελώς ετοίμου για εργασία, σε θέση επιφυλακής που θα
ορίζεται στο σχέδιο αποχιονισμού ή σε άλλο σημείο που θα καθορίσει η Υπηρεσία,
για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή.

Ο χρόνος μίσθωσης (απασχόλησης) για την εκτέλεση εργασιών αρχίζει με την
παρουσία του μηχανήματος και χειριστή στις προκαθορισμένες θέσεις. Οι εντολές
για την έναρξη εργασιών και την περαίωση αυτών δίνονται από τη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.
Ευβοίας ή τον Προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Εύβοιας.

Στο χρόνο μίσθωσης (απασχόλησης) του μηχανήματος περιλαμβάνονται η
παραμονή του μηχανήματος και χειριστού σε προκαθορισμένες θέσεις σε πλήρη
ετοιμότητα. Οι θέσεις θα οριστικοποιούνται κατά περίπτωση με βάση τις υφιστάμενες
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ανάγκες και κατόπιν εντολών της Υπηρεσίας.
Με μέριμνα και ευθύνη αναδόχου, ο γερανός ή το όχημα απεγκλωβισμού

πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας, να διαθέτουν σε αρίστη κατάσταση
ανυψωτικό εξοπλισμό και ανυψωτικά εξαρτήματα με όλους τους μηχανισμούς
ασφαλείας και να χειρίζονται από κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό.
Στον υποχρεωτικό εξοπλισμό τους περιλαμβάνονται:
- Περιστρεφόμενοι φάροι κινδύνου κίτρινου φωτός, δύο εμπρός και-ένα πίσω
- Προβολείς εργασίας εμπρός και πίσω
- Αντιολισθητικές αλυσίδες (4 ζεύγη)

Τιμή για μία ώρα μίσθωσης επιφυλακής γερανού ανυψωτικής ικανότητας 30t
ή οχήματος απεγκλωβισμού – ρυμούλκησης οχημάτων και τη μεταφοράς τους όπως
περιγράφεται ανωτέρω, περιλαμβανομένων όλων των δαπανών, που απαιτούνται
για την πλήρως τελειωμένη εργασία: ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ : Είκοσι (20,00) €/ώρα.

Γ. Εγκρίνει κατάρτιση μητρώου οικονομικών φορέων(Εταιριών – Φυσικών
Προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις ,παγετό,
πλημμύρες,πυρκαγιές, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-2021 με τη διαδικασία
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και έγκριση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά.

Δ. Εγκρίνει το σχέδιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και του
Μνημόνιου Συνεργασίας.

Ε. Εγκρίνει εκτέλεση μικροεργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
την αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο
σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος γ του Ν.4412/2016.

Η αποζημίωση των κάτωθι εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με τις τιμές που
ορίζουν τα εγκεκριμένα τιμολόγια δημοσίων έργων και αφορούν ειδικά στα ακόλουθα:

1. Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση άοπλου ή
οπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας C12/15, C16/20 ή C20/25 για την
κατασκευή ή αποκατάσταση βλαβών τοίχων αντιστήριξης πρανών, ή για την
επέκταση ή ανακατασκευή τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και
λοιπών μικροκατασκευών.

2. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού
σκυροδέματος ή χαλύβδινου πλέγματος, οποιασδήποτε διατομής και
κατηγορίας, σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας.

3. Κατασκευή και τοποθέτηση ξυλότυπων ή σιδηρότυπων επίπεδων επιφανειών
κατασκευών πάσης φύσεως υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα.

4. Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων διαφόρων διαμέτρων, όπου
απαιτούνται κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.

5. Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση συρματοπλέγματος και συρμάτων
συρματοκιβωτίων, για την επέκταση ή αποκατάσταση βλαβών φατνών και
πλήρωση αυτών.

6. Σημειακή αποκατάσταση καθιζήσεων οδοστρωμάτων, επούλωση λάκκων
ασφαλτικών στρώσεων και λοιπών βλαβών.

7. Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης επικινδύνων θέσεων, καθώς
και στηθαίων ασφαλείας.

ΣΤ. Εγκρίνει τη συγκρότηση της επιτροπής για την παρακολούθηση και παραλαβή
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των εργασιών που θα εκτελέσουν οι οικονομικοί φορείς(Εταιρίες – Φυσικά Πρόσωπα)
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις,παγετό,πλημμύρες,
πυρκαγιές κ.λ.π., στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Εύβοιας για το χρονικό διάστημα
από 01-01-2021 έως 31-12-2021 που αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους:

 Ε. Πολίτη, Πρ/νο του Τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.
Εύβοιας, με αναπληρωτή του τον Βασ. Πατερίτσα υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της
Π.Ε. Εύβοιας.

 Δ. Κριτσιμά υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας, με αναπληρωτή του τον Κ.
Γίγα υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας.

 Νικ. Γκιζάνη υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας, με αναπληρωτή του τον Ι.
Βουγιουκαλάκη υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας.

Η κάλυψη όλων των ανωτέρω δαπανών θα γίνει από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα από τον
ενάριθμο 2014ΕΠ56600011 με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό &
Επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1768

ΘΕΜΑ 33: Έγκριση καθορισμού τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης
μηχανημάτων έργων και οχημάτων ιδιωτών και έγκρισης κατάρτισης μητρώου
οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, στην
περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για το χρονικό διάστημα
από 01-01-2021 έως 31-12-2021 με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτέλεση εργασιών
έκτακτων αναγκών απολογιστικά.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.260499/15111/08-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Μπέτσιος αρχικά διατύπωσε τα ερωτήματα : “Οι τιμές είναι ενιαίες για όλες τις
Π.Ε.; Διαπιστώνονται μικρές διαφοροποιήσεις. Υπάρχει κάποιος πίνακας από το
Υπουργείο Υποδομών και με βάση αυτόν καθορίζονται;’
Μετά τις απαντήσεις του προέδρου ότι υπάρχει το Αναλυτικό Τιμολόγιο ( ΑΤΟΕ) που
θέτει ανώτερο όριο τιμών και ότι οι διαφορές στις Π.Ε. οφείλονται στο κόστος των
καυσίμων, στο στόλο των μηχανημάτων, κ.α.,δήλωσε πως η παράταξή του ψηφίζει
ΥΠΕΡ.

Ο κ. Χρονάς έκανε τις ακόλουθες επισημάνσεις:“Δεν έχουμε αντίρρηση….πλην της
περίπτωσης του θεσμού της επιφυλακής…..εφόσον ο θεσμός της επιφυλακής –
σταλία .
Θα μπορούσε να μηδενιστεί αν αξιοποιούσαμε ίδια μέσα και αν προσλαμβάναμε
προσωπικό”.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε :
“Αν οι τιμές μίσθωσης μηχανημάτων και της σταλίας είναι κάτω από τις τιμές (ΑΤΟΕ),
Αναλυτικών Τιμολογίων Οικοδομικών Έργων, όπως μας διαβεβαιώνει ο κ. Τασιός, θα
συμφωνήσουμε. Λέμε ναι στα θέματα από το 31 έως το 35 ”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ -ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
1) Διαμορφωτήρας : Πενήντα ΕΥΡΩ (50.00)

2) Προωθητήρας D4-6 : Πενήντα πέντε ΕΥΡΩ ( 55.00)

3) Προωθητήρας D7 : Εβδομήντα ΕΥΡΩ (70.00)

4) Προωθητήρας D8 : Ογδόντα ΕΥΡΩ (80.00)

5) Προωθητήρας D9 : Ενενήντα ΕΥΡΩ (90.00)

6)Φορτωτής Ελαστ. μέχρι 100 HP : Σαράντα ΕΥΡΩ ( 40.00)

7)Φορτωτής Ερπυστ. μέχρι 100 HP : Πενήντα ΕΥΡΩ (50.00)

8)Φορτωτής Ελαστ. από 100HP – 180HP : Πενήντα πέντε ΕΥΡΩ (55 .00)

9) Φορτωτής Ερπυστ. από 100-180HP :Εξήντα ΕΥΡΩ ( 55.00)

10)Εκσκαφέας Ελαστ. : Πενήντα πέντε ΕΥΡΩ (50.00)

11) Εκσκαφέας Ερπυστ. : Εβδομήντα ΕΥΡΩ ( 60.00)

12)Τρακτέρ με μαχαίρι : Τριάντα ΕΥΡΩ (30.00)

13) Πλατφόρμα : Διακόσια τριάντα ΕΥΡΩ ( 230,00) μέχρι 40 km και ανά
10km

επί πλέον πενήντα ΕΥΡΩ (50,00)

14)Μεταφορά βαρέων οχημάτων (Γερανοφόρο) : Εξήντα ΕΥΡΩ
(60.00) ανά ώρα εργασίας σύν την διαδρομή.

15) Μηχανικός εκσκαφέας με λεπίδα : Εξήντα ΕΥΡΩ (60,00 ).

16) Φορτωτής λαστιχ. με λεπίδα: Σαράντα πέντε ΕΥΡΩ (45,00 )

17) Φορτηγό με λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο και πιεστικό Χορτοκοπτικό μέχρι
150HP, : Πενήντα

ΕΥΡΩ (50,00 )
Επίσημες αργίες Εξήντα ΕΥΡΩ (60,00 )

18) Φορτηγό με λεπίδα, αλατιέρα, 150HP έως 250ΗΡ Εξήντα ΕΥΡΩ (60,00 )
Επίσημες αργίες Εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00 )

19) Φορτηγό με λεπίδα, αλατιέρα, 250HP έως 350ΗΡ Εβδομήντα ΕΥΡΩ
(70,00 )

Επίσημες αργίες Ογδόντα ΕΥΡΩ (80,00 )

20) Φορτηγό με βυτίο και πιεστικό Χορτοκοπτικό: Πενήντα ΕΥΡΩ (50,00 )
Επίσημες αργίες Εξήντα ΕΥΡΩ (60,00 )
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21) Αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα μέχρι 150HP : Πενήντα ΕΥΡΩ
(50,00 )

Επίσημες αργίες Εξήντα ΕΥΡΩ (60,00 )

22)Αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα 150HP έως 250ΗΡ Εξήντα ΕΥΡΩ
(60,00 )

Επίσημες αργίες Εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00 )

23) Αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα 250HP έως 350ΗΡ Εβδομήντα ΕΥΡΩ
(70,00 )

Επίσημες αργίες Ογδόντα ΕΥΡΩ (80,00 )

24)Αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα 350ΗΡ και άνω Εκατό ΕΥΡΩ
(100,00 )

Επίσημες αργίες Εκατόν δέκα ΕΥΡΩ (110,00 )

25) Εκχιονιστικό μηχάνημα τύπου φρέζας Ενενήντα ΕΥΡΩ (90,00)
Επίσημες αργίες Εκατό ΕΥΡΩ (100,00 )

26) Φορτηγό 0- 6 ton. : Είκοσι ΕΥΡΩ (20,00)

27) Φορτηγό 6-10 ton : Τριάντα ΕΥΡΩ ( 30,00)

28) Φορτηγό 10-15ton : Τριάντα πέντε ΕΥΡΩ (35,00)

29) Φορτηγό 15 ton και άνω : Σαράντα ΕΥΡΩ (40,00)

30) Καλαθοφόρο όχημα (για αποξήλωση πινακίδων, κόψιμο κλαδιών κλπ ) :
Σαράντα επτά ΕΥΡΩ ( 47,00)

31) Αποφρακτικό όχημα (για απόφραξη φρεατίων οδικού δικτύου κλπ ) :
Διακόσια ΕΥΡΩ (200,00)

32) Ανυψωτικός γερανός (για απομάκρυνση βαρέων οχημάτων σε
περίπτωση χιονόπτωσης κλπ) :

Σαράντα ΕΥΡΩ (40,00)

33) Αεροσυμπιεστής 160κπ με δύο κρουστικά (για περίπτωση σεισμικού
φαινομένου κλπ) :

Τριάντα ΕΥΡΩ (30,00)

34) Οδοστρωτήρας δονητικός έως 80 ΗΡ : Τριάντα επτά ΕΥΡΩ (37,00)

35) Αυτοκινούμενη μπετονιέρα χωρητικότητας 3.5 κ.μ. μέχρι 40Κμ :
Τετρακόσια ΕΥΡΩ (400,00)

(συμπεριλαμβάνονται μεταφορά αδρανών – τσιμέντο – προσωπικό)

36) Άντληση σκυροδέματος έως 20μ. : Σαράντα πέντε ΕΥΡΩ (45,00)

37) Παραγωγή μεταφορά διάστρωση συμπύκνωση και συντήρηση
σκυροδέματος από

σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 οπλισμένο - Τιμή ανά κυβικό μέτρο:
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Εβδομήντα ΕΥΡΩ (70,00)

38) Παραγωγή μεταφορά διάστρωση συμπύκνωση και συντήρηση
σκυροδέματος από

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 οπλισμένο - Τιμή ανά κυβικό μέτρο :
Ογδόντα ΕΥΡΩ (80,00)

39) Παραγωγή μεταφορά διάστρωση συμπύκνωση και συντήρηση
σκυροδέματος από

σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 οπλισμένο - Τιμή ανά κυβικό
μέτρο : Ενενήντα πέντε

ΕΥΡΩ (95,00)

40) Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων έργων
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού

σκυροδέματος πάσης φύσεως
κατασκευών υδραυλικών έργων, μορφής διατομών και

κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και
δομικά πλέγματα) σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση
στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή

του σύμφωνα με τα σχέδια
οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-

00 "Χαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την
παραλαβή του ξυλοτύπου ή της

επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα
οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού έργων πλήρως
τοποθετημένου σύμφωνα με τις

υποδείξεις της Υπηρεσίας: (ΕΥΡΩ Μηδέν και ενενήντα λεπτά
(0,90)

41) Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) δομικού πλέγματος: ΕΥΡΩ Ένα και πενήντα
λεπτά (1,50)

42) Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών

Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών
κατασκευών πάσης φύσεως
υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών
ορθογωνικής διατομής ,σε
ευθυγραμμία ή καμπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων κ.λ.π. σε
οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή
κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-
00-00 "Ικριώματα" και 01-
04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)"
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών
για την διαμόρφωση των καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του
καλουπιού που εφαρμόζεται)

- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου,
πλαστικοτύπου ή/και συνδυσμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην
γεωμετρία των εκάστοτε προς σκυροδέτηση στοιχείων, σύμφωνα τις
καθοριζόμενες απο την μελέτη διαστάσεις, ανοχές και απαιτήσεις
επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση
ειδικευμένου και μή προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά
μέσα και εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιιών.

- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών
κατασκευών που απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και
συγκράτηση των καλουπιών.

- Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για
την ευχερή και ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου
σκυροδέτησης

- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης
- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση

του καθοριζομένου από την μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς
και η συγκέντρωση, συσκευασία, φόρτωση και μεταφορά των υλικών.

- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από
προεξέχοντα στοιχεία πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ).

- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνεις του
σκυροδέματος με τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην μελέτη ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης.

- Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείματα
υλικών κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης
της περισυλλογής των αχρήστων καρφοβελονών.

- Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής
ικριωμάτων και καλουπιών. Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η
χρήση φθαρμένων ή παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, μεταλλικών
στοιχείων κλπ)

- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του
εργοταξίου, με ή χωρίς μηχανικά μέσα

- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης
φύσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το
σκυρόδεμα.

ΕΥΡΩ Εξι (6,00)
43) Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων

συρματοκιβωτίων,Κατασκευή φατνών, Πλήρωση
φατνών ενός μέτρου κυβικού( m3): Τιμή ανά μέτρο κυβικό (m3)

ΕΥΡΩ Πενήντα (50,00)

44) Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά
βάρος :
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ΣΧΕΤ ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΔΟ-4421Β
Τιμή ανά τόνο(tn) ΕΥΡΩ Εξήντα οκτώ (68,00)
45) Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m
με χρήση κοινής ασφάλτου

ΣΧΕΤ ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΔΟ-4421Β
Τιμή ανά μέτρο τετραγωνικό(m2) ΕΥΡΩ Έξι και πενήντα λεπτά (6,50)

46) Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση
προκατασκευασμένων

τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. ΣΧΕΤ ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΥΔΡ.12.01

47) Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων
ασφαλείας.

ΣΧΕΤ ΑΡΘΡΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΔΟ 2653
Τιμή ανά μ.μ. ΕΥΡΩ Σαράντα πέντε (45,00)
48) Προμήθεια αδρανών υλικών :
Πέτρα λατομείου : 6,85Ε/tn
Υλικό Ε4 : 3,00Ε/tn
Υλικό λατομείου 3Α : 3,5 Ε/tn
Άμμος : 5,00 Ε/tn

1. ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ – ΥΔΡΟΦΟΡΑΣ ( μέχρι
150HP)
Η επιφυλακή του αποχιονιστικού μηχανήματος ή υδροφόρας , θα περιλαμβάνει την
παραμονή του μηχανήματος, πλήρως εφοδιασμένου (καύσιμα, αλάτι, νερό) και
εξοπλισμένου και παντελώς ετοίμου για εργασία, σε θέση επιφυλακής που θα
ορίζεται στο σχέδιο αποχιονισμού ή σε άλλο σημείο που θα καθορίσει η Υπηρεσία,
για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή.

Κατά τη συγκεκριμένη επιφυλακή απαιτείται η παρουσία στον τόπο
επιφυλακής του χειριστού του μηχανήματος, έχουν όμως υπολογιστεί και
συμπεριληφθεί στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου, οι δαπάνες που
απαιτούνται για την αποθήκευση του μηχανήματος (κατά προτίμηση σε
στεγασμένο χώρο) την φύλαξη του και την περιοδική, κατά τακτά χρονικά
διαστήματα, προσέλευση του χειριστού του ή άλλου αρμοδίου τεχνικού, για

Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm Τιμή Μ.Μ. ΕΥΡΩ Δέκα τέσσερα και σαράντα
λεπτά (14,40)
Ονομαστικής διαμέτρου D300 mm Τιμή Μ.Μ. ΕΥΡΩ Είκοσι δύο και εβδομήντα
λεπτά (22,70)
Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm Τιμή Μ.Μ. ΕΥΡΩ Σαράντα ένα και είκοσι λεπτά
(41,20)
Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm Τιμή Μ.Μ. ΕΥΡΩ Πενήντα επτά
(57,00)
Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm Τιμή Μ.Μ. ΕΥΡΩ Εβδομήντα δύο
(72,00)
Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm Τιμή Μ.Μ. ΕΥΡΩ Εκατόν τρία
(103,00)
Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm Τιμή Μ.Μ. ΕΥΡΩ Εκατόν σαράντα τέσσερα
(144,00)
Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm Τιμή Μ.Μ. ΕΥΡΩ Εκατόν εβδομήντα πέντε
(175,00)
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έλεγχο του μηχανήματος, προκειμένου να διασφαλίζεται η επιθυμητή
κατάσταση πλήρους ετοιμότητας καθώς και όλες οι δαπάνες κάθε είδους, που
απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη εργασία.

Ο χρόνος μίσθωσης (απασχόλησης) για την εκτέλεση εργασιών
αρχίζει με την παρουσία του μηχανήματος και χειριστή στις προκαθορισμένες
θέσεις, από τον προϊστάμενο του Τμήματος M.E. της Δ.Τ.Ε. της Π.Σ. Ε. και
περαιώνεται μετά από εντολές αυτού.

Οι εντολές της Υπηρεσίας για έναρξη και περαίωση μίσθωσης
(απασχόλησης) επιφυλακής, δίδονται εγγράφως μέσω τηλεομοιότυπου
(FAX) , μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) , γραπτό μήνυμα (SMS) ,
προς τον υπεύθυνο της παροχής εργασίας.

Σε επείγουσες περιπτώσεις οι εντολές μπορεί να δίνονται τηλεφωνικά
και να επιβεβαιώνονται κατόπιν εγγράφως από την Υπηρεσία.

Για την επιφυλακή του μηχανήματος υδροφόρας οι εντολές για την
έναρξη της εργασίας την θέση επιφυλακής και την περαίωση της εργασίας,
θα δίδονται μέσω τηλεομοιότυπου (FAX) , μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email) , γραπτό μήνυμα (SMS) , από τον υπεύθυνο του
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας προς τον υπεύθυνο της
παροχής εργασίας.

Σε αυτή την περίπτωση ο υπεύθυνος του Τμήματος θα διαβιβάζει
σχετική βεβαίωση προς το Τμήμα Μ.Ε. για την πιστοποίηση των εργασιών.

Τιμή για την μίσθωση ενός αποχιονιστικού μηχανήματος ή
υδροφόρας , σε συγκεκριμένη θέση
επιφυλακής, περιλαμβανομένων όλων των δαπανών, κάθε είδους, που

απαιτούνται για την πλήρως
τελειωμένη εργασία :

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ : πέντε (5,00 €)/ώρα χωρίς τον οδηγό – χειριστή
ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ : δέκα πέντε (15,00 €)/ώρα με τον οδηγό - χειριστή
2. ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ – ΥΔΡΟΦΟΡΑΣ (πάνω

από 150HP)

Η επιφυλακή του αποχιονιστικού μηχανήματος ή υδροφόρας , θα
περιλαμβάνει την παραμονή του μηχανήματος, πλήρως εφοδιασμένου
(καύσιμα, αλάτι, νερό) και εξοπλισμένου και παντελώς ετοίμου για εργασία,
σε θέση επιφυλακής που θα ορίζεται στο σχέδιο αποχιονισμού ή σε άλλο
σημείο που θα καθορίσει η Υπηρεσία, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή.

Κατά τη συγκεκριμένη εργασία δεν απαιτείται η παρουσία στον τόπο
επιφυλακής του χειριστού του μηχανήματος, έχουν όμως υπολογιστεί και
συμπεριληφθεί στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου, οι δαπάνες που
απαιτούνται για την αποθήκευση του μηχανήματος (κατά προτίμηση σε
στεγασμένο χώρο) την φύλαξη του και την περιοδική, κατά τακτά χρονικά
διαστήματα, προσέλευση του χειριστού του ή άλλου αρμοδίου τεχνικού, για
έλεγχο του μηχανήματος, προκειμένου να διασφαλίζεται η επιθυμητή
κατάσταση πλήρους ετοιμότητας καθώς και όλες οι δαπάνες κάθε είδους, που
απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη εργασία.

Ο χρόνος μίσθωσης (απασχόλησης) για την εκτέλεση εργασιών
αρχίζει με την παρουσία του μηχανήματος και χειριστή στις προκαθορισμένες
θέσεις, από τον προϊστάμενο του Τμήματος M.E. της Δ.Τ.Ε. της Π.Σ. Ε. και
περαιώνεται μετά από εντολές αυτού.

Οι εντολές της Υπηρεσίας για έναρξη και περαίωση μίσθωσης
(απασχόλησης) επιφυλακής, δίδονται εγγράφως μέσω τηλεομοιότυπου
(FAX) , μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) , γραπτό μήνυμα (SMS) ,
προς τον υπεύθυνο της παροχής εργασίας.
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Σε επείγουσες περιπτώσεις οι εντολές μπορεί να δίνονται τηλεφωνικά
και να επιβεβαιώνονται κατόπιν εγγράφως από την Υπηρεσία.

Για την επιφυλακή του μηχανήματος υδροφόρας οι εντολές για την
έναρξη της εργασίας την θέση επιφυλακής και την περαίωση της εργασίας,
θα δίδονται μέσω τηλεομοιότυπου (FAX) , μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email) , γραπτό μήνυμα (SMS) , από τον υπεύθυνο του
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας προς τον υπεύθυνο της
παροχής εργασίας.

Σε αυτή την περίπτωση ο υπεύθυνος του Τμήματος θα διαβιβάζει
σχετική βεβαίωση προς το Τμήμα Μ.Ε. για την πιστοποίηση των εργασιών.

Τιμή για την μίσθωση ενός αποχιονιστικού μηχανήματος ή
υδροφόρας , σε συγκεκριμένη θέση
επιφυλακής, περιλαμβανομένων όλων των δαπανών, κάθε είδους, που

απαιτούνται για την πλήρως
τελειωμένη εργασία :

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ : πέντε (5,00 €)/ώρα χωρίς τον οδηγό – χειριστή
ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ : δέκα πέντε (15,00 €)/ώρα με τον οδηγό - χειριστή

3. ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ – ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ Ή
ΓΕΡΑΝΟΥ 30 t

Μίσθωση επιφυλακής οχήματος απεγκλωβισμού - ρυμούλκησης ή
γερανού ανυψωτικής ικανότητας 30t για την εκτέλεση εργασίας ρυμούλκησης
οχημάτων που έχουν ακινητοποιηθεί στο οδικό τμήμα που διενεργείται ο
αποχιονισμός και τη μεταφορά τους με ασφάλεια και χωρίς να προκληθούν
φθορές θα περιλαμβάνει την παραμονή του μηχανήματος, πλήρως
εφοδιασμένου (καύσιμα,κλπ) και εξοπλισμένου και παντελώς ετοίμου για
εργασία, σε θέση επιφυλακής που θα ορίζεται στο σχέδιο αποχιονισμού ή σε
άλλο σημείο που θα καθορίσει η Υπηρεσία, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί
αυτή.

Ο χρόνος μίσθωσης (απασχόλησης) για την εκτέλεση εργασιών
αρχίζει με την παρουσία του μηχανήματος και χειριστή στις προκαθορισμένες
θέσεις, βεβαιώνεται από την αρμόδια επιτροπή και την αρμόδια
Υπηρεσία ,( Πολιτική Προστασία, ΔΤΕ , Πυροσβεστική) και περαιώνεται μετά
από εντολές του έχοντος τον συντονισμό.

Οι εντολές της Υπηρεσίας για έναρξη και περαίωση μίσθωσης
(απασχόλησης) επιφυλακής, δίδονται εγγράφως μέσω τηλεομοιότυπου
(FAX) , μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) , γραπτό μήνυμα (SMS) ,
προς τον υπεύθυνο της παροχής εργασίας.

Σε επείγουσες περιπτώσεις οι εντολές μπορεί να δίνονται τηλεφωνικά
και να επιβεβαιώνονται κατόπιν εγγράφως από την Υπηρεσία.

Στο χρόνο μίσθωσης (απασχόλησης) του μηχανήματος
περιλαμβάνονται:
α) η παραμονή του μηχανήματος και χειριστού σε προκαθορισμένες θέσεις σε
πλήρη ετοιμότητα. Οι θέσεις θα οριστικοποιούνται κατά περίπτωση από τη
Δ/νουσα Υπηρεσία ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες.
β) η ανά τακτά χρονικά διαστήματα με ευθύνη του αναδόχου ή ύστερα από
εντολή της Υπηρεσίας, διενέργεια περιπολίας στα τμήματα ευθύνης του
μηχανήματος και

Με μέριμνα και ευθύνη αναδόχου, ο γερανός η το όχημα
απεγκλωβισμού πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας, να
διαθέτουν σε αρίστη κατάσταση ανυψωτικό εξοπλισμό και ανυψωτικά
εξαρτήματα με όλους τους μηχανισμούς ασφαλείας και να χειρίζονται από
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κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό.
Στον υποχρεωτικό εξοπλισμό τους περιλαμβάνονται:

- Περιστρεφόμενοι φάροι κινδύνου κίτρινου φωτός, δύο εμπρός και-ένα πίσω
- Προβολείς εργασίας εμπρός και πίσω
- Αντιολισθητικές αλυσίδες (4 ζεύγη)

Τιμή για μία ώρα μίσθωσης επιφυλακής γερανού ανυψωτικής
ικανότητας 30t ή οχήματος
απεγκλωβισμού – ρυμούλκησης οχημάτων και τη μεταφοράς τους όπως
περιγράφεται ανωτέρω, περιλαμβανομένων όλων των δαπανών, που
απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη εργασία :

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ : ΕΙΚΟΣΙ (20,00€)/ώρα

4. ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΓΑΙΩΝ (ΜΠΟΥΛΤΟΖΑ) ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

Η επιφυλακή του προωθητή γαιών, θα περιλαμβάνει την παραμονή του
μηχανήματος, πλήρως εφοδιασμένου (καύσιμα κ.λ.π.) και εξοπλισμένου και
παντελώς ετοίμου για εργασία, σε θέση επιφυλακής που θα ορίζεται στο
σχέδιο αποχιονισμού, ή πυρκαγιάς, ή πλημμύρας. ή σε άλλο σημείο που θα
καθορίσει η Υπηρεσία, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή.

Κατά τη συγκεκριμένη εργασία δεν απαιτείται η παρουσία στον τόπο
επιφυλακής του χειριστού του μηχανήματος, έχουν όμως υπολογιστεί και
συμπεριληφθεί στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου, οι δαπάνες που
απαιτούνται για την αποθήκευση του μηχανήματος (κατά προτίμηση σε
στεγασμένο χώρο) την φύλαξη του και την περιοδική, κατά τακτά χρονικά
διαστήματα, προσέλευση του χειριστού του ή άλλου αρμοδίου τεχνικού, για
έλεγχο του μηχανήματος, προκειμένου να διασφαλίζεται η επιθυμητή
κατάσταση πλήρους ετοιμότητας καθώς και όλες οι δαπάνες κάθε είδους, που
απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη εργασία.

Ο χρόνος μίσθωσης (απασχόλησης) για την εκτέλεση εργασιών
αρχίζει με την παρουσία του μηχανήματος και χειριστή στις προκαθορισμένες
θέσεις, βεβαιώνεται από την αρμόδια επιτροπή και την αρμόδια
Υπηρεσία ,( Πολιτική Προστασία, ΔΤΕ , Πυροσβεστική) και περαιώνεται μετά
από εντολές του έχοντος τον συντονισμό

Οι εντολές της Υπηρεσίας για έναρξη και περαίωση μίσθωσης
(απασχόλησης) επιφυλακής, δίδονται εγγράφως μέσω τηλεομοιότυπου
(FAX) , μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) , γραπτό μήνυμα (SMS) ,
προς τον υπεύθυνο της παροχής εργασίας.

Σε επείγουσες περιπτώσεις οι εντολές μπορεί να δίνονται τηλεφωνικά
και να επιβεβαιώνονται κατόπιν εγγράφως από την Υπηρεσία.

Για την επιφυλακή του μηχανήματος προωθητή γαιών, οι εντολές για
την έναρξη της εργασίας την θέση επιφυλακής και την περαίωση της
εργασίας, θα δίδονται μέσω τηλεομοιότυπου (FAX) , μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email) , γραπτό μήνυμα (SMS) , από τον υπεύθυνο του
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας προς τον υπεύθυνο της
παροχής εργασίας.

Σε αυτή την περίπτωση ο υπεύθυνος του Τμήματος θα διαβιβάζει
σχετική βεβαίωση προς το Τμήμα Μ.Ε. για την πιστοποίηση των εργασιών.

Τιμή για την μίσθωση ενός προωθητή γαιών, σε συγκεκριμένη θέση
επιφυλακής, περιλαμβανομένων όλων των δαπανών, κάθε είδους, που
απαιτούνται για την πλήρως
τελειωμένη εργασία :
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ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ : Δέκα πέντε (15,00 €)/ώρα

5. ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΝΤΑΛΙΚΑ-
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ)
Η επιφυλακή του φορτηγου μεταφοράς μηχανημάτων, θα περιλαμβάνει την
παραμονή του μηχανήματος, πλήρως εφοδιασμένου (καύσιμα κ.λ.π.) και
εξοπλισμένου και παντελώς ετοίμου για εργασία, σε θέση επιφυλακής που θα
ορίζεται στο σχέδιο αποχιονισμού, ή πυρκαγιάς, ή πλημμύρας. ή σε άλλο σημείο που
θα καθορίσει η Υπηρεσία, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή.

Κατά τη συγκεκριμένη εργασία δεν απαιτείται η παρουσία στον τόπο
επιφυλακής του οδηγού του φορτηγού, έχουν όμως υπολογιστεί και
συμπεριληφθεί στην τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου, οι δαπάνες που
απαιτούνται για την αποθήκευση του μηχανήματος την φύλαξη του και την
περιοδική, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, προσέλευση του οδηγού του, ή
άλλου αρμοδίου τεχνικού, για έλεγχο του μηχανήματος, προκειμένου να
διασφαλίζεται η επιθυμητή κατάσταση πλήρους ετοιμότητας καθώς και όλες
οι δαπάνες κάθε είδους, που απαιτούνται για την πλήρως τελειωμένη εργασία.

Οι εντολές της Υπηρεσίας για έναρξη και περαίωση μίσθωσης
(απασχόλησης) επιφυλακής, δίδονται εγγράφως μέσω τηλεομοιότυπου
(FAX) , μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) , γραπτό μήνυμα (SMS) ,
προς τον υπεύθυνο της παροχής εργασίας.

Σε επείγουσες περιπτώσεις οι εντολές μπορεί να δίνονται τηλεφωνικά
και να επιβεβαιώνονται κατόπιν εγγράφως από την Υπηρεσία.

Για την επιφυλακή του μηχανήματος φορτηγου μεταφοράς
μηχανημάτων, οι εντολές για την έναρξη της εργασίας την θέση επιφυλακής
και την περαίωση της εργασίας, θα δίδονται μέσω τηλεομοιότυπου (FAX) ,
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) , γραπτό μήνυμα (SMS) , από τον
υπεύθυνο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας προς τον
υπεύθυνο της παροχής εργασίας.

Σε αυτή την περίπτωση ο υπεύθυνος του Τμήματος θα διαβιβάζει
σχετική βεβαίωση προς το Τμήμα Μ.Ε. για την πιστοποίηση των εργασιών.

Τιμή για την μίσθωση ενός φορτηγού (νταλίκα – πλατφόρμα)
μεταφοράς μηχανημάτων, σε συγκεκριμένη θέση επιφυλακής,
περιλαμβανομένων όλων των δαπανών, κάθε είδους, που απαιτούνται για
την πλήρως τελειωμένη εργασία :
ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ : Δέκα (10,00 €)/ώρα
Επίσης για οποιαδήποτε άλλη εργασία εκ των άρθρων των εγκεκριμένων

τιμολογίων απαιτηθεί λόγω εκτάκτων αναγκών, προτείνεται η χρησιμοποίησή της
μειωμένη κατά 20% από τις τιμές των τιμολογίων.

α) Εγκρίνει την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, απολογιστικά από την Δ/νση
Τεχνικών Έργων, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με ιδιωτικά μηχανήματα που
θα μισθώνει χωρίς διαγωνισμό, κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό.
β) Καθορίζει την ωριαία αποζημίωση ιδιωτικών μηχανημάτων και ημερήσιας
δαπάνης , όπως αναφέρεται παραπάνω.
Τα μισθώματα θα ισχύουν από την 01-01-2021 έως 31-12- 2021.
γ) Εγκρίνει τις κάτωθι επιτροπές παραλαβής για τις εργασίες αυτές
Σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 264876/14722/25-11-2019 ΑΔΑ 69ΞΛ7ΛΗ-5Υ1 απόφαση της

Δ.Τ.Ε./Π.Σ.Ε.
1) Mούρτζος Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, με αναπληρώτρια την

Θειακοδημήτρη Αλεξάνδρα Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ.
2) Ζωβοίλης Ιωάννης, Μηχ/γος Μηχανικός Π.Ε. ως μέλος, με αναπληρωτή τον

Περώνη Κων/νο , Μηχ/γο Μηχανικό ΤΕ.
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3) Γρίβας Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ, ως μέλος, με αναπληρωτή τον
Κάτσινο Απόστολο, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ.

δ)Ορίζει Πρόεδρο της Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής της εργασίας,
τον Mούρτζο Γεώργιο, Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ, με αναπληρωτή τον Ζωβοίλη
Ιωάννη, Μηχ/γο Μηχανικό Π.Ε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1769

ΘΕΜΑ 34: Έγκριση καθορισμού τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης
μηχανημάτων έργων και οχημάτων ιδιωτών και έγκρισης κατάρτισης μητρώου
οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, κατολισθήσεις, σεισμοί, πλημμύρες,
πυρκαγιές, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για το
χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-2021 με τη διαδικασία πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτέλεση
εργασιών έκτακτων αναγκών απολογιστικά.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.203101/3649/01-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Φωκίδας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Ο κ. Μπέτσιος αρχικά διατύπωσε τα ερωτήματα : “Οι τιμές είναι ενιαίες για όλες τις
Π.Ε.; Διαπιστώνονται μικρές διαφοροποιήσεις. Υπάρχει κάποιος πίνακας από το
Υπουργείο Υποδομών και με βάση αυτόν καθορίζονται;’
Μετά τις απαντήσεις του προέδρου ότι υπάρχει το Αναλυτικό Τιμολόγιο ( ΑΤΟΕ) που
θέτει ανώτερο όριο τιμών και ότι οι διαφορές στις Π.Ε. οφείλονται στο κόστος των
καυσίμων, στο στόλο των μηχανημάτων, κ.α.,δήλωσε πως η παράταξή του ψηφίζει
ΥΠΕΡ.

Ο κ. Χρονάς έκανε τις ακόλουθες επισημάνσεις:“Δεν έχουμε αντίρρηση….πλην της
περίπτωσης του θεσμού της επιφυλακής…..εφόσον ο θεσμός της επιφυλακής –
σταλία.
Θα μπορούσε να μηδενιστεί αν αξιοποιούσαμε ίδια μέσα και αν προσλαμβάναμε
προσωπικό”.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε :
“Αν οι τιμές μίσθωσης μηχανημάτων και της σταλίας είναι κάτω από τις τιμές (ΑΤΟΕ),
Αναλυτικών Τιμολογίων Οικοδομικών Έργων, όπως μας διαβεβαιώνει ο κ. Τασιός, θα
συμφωνήσουμε. Λέμε ναι στα θέματα από το 31 έως το 35 ”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει τιμές εκμίσθωσης των αναγκαίων αυτοκινήτων και
χωματουργικών μηχανημάτων για την χρονική περίοδο από 1/1/2021
έως 31/12/2021 για τις παρακάτω εργασίες σύμφωνα με τον
κάτωθι πίνακα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑ ΩΡΑ (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
2021
ΤΙΜΗΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(€/ΩΡΑ)

Εργάσιμες Επίσημες
Αργίες Αναμονή

(Σταλία)

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (€/ΩΡΑ) (€/ΩΡΑ)
Χωρίς οδηγό
χειριστή

(€/ΩΡΑ)

Με οδηγό
χειριστή
(€/ΩΡΑ)

1 Διαμορφωτήρας (grader) 55,00 60,00 5,00 15,00
2 Αυτοκίνητα με λεπίδα 55,00 65,00 5,00 15,00
3 Εκχ. Μηχάνημα (φρέζα) 100,00 110,00 5,00 15,00
4 Αυτοκίνητα με λεπίδα και αλατιέρα μέχρι

150ΗΡ
55,00 65,00 5,00 15,00

5 Αυτοκίνητα με λεπίδα και αλατιέρα από
150ΗΡ μέχρι 250ΗΡ

65,00 75,00 5,00 15,00

6 Αυτοκίνητα με λεπίδα και αλατιέρα από
250ΗΡ μέχρι 350ΗΡ

70,00 80,00 5,00 15,00

7 Αυτοκίνητα με λεπίδα και αλατιέρα άνω των
350ΗΡ

100,00 110,00 5,00 15,00

8 άλλα οχήματα εκχιονιστικά
(τρακτέρ με μαχαίρι) 40,00 50,00 5,00 15,00

9 άλλα οχήματα εκχιονιστικά
(φορτωτής με λεπίδα άνω των 150 ΗΡ) 70,00 80,00 5,00 15,00

10
άλλα οχήματα εκχιονιστικά
(φορτηγό με λεπίδα και αλατιέρα βυτίο και
πιεστικό – χορτοκοπτικό μεχρι 150 ΗΡ )

60,00 70,00 5,00 15,00

11 Φορτωτές με κουβά 1-2 μ3,έως 101 Hp 40,00 50,00 5,00 5,00

12 Φορτωτές με κουβά ,2-4 μ3,από 101 Hp
έως 180 Hp 50,00 60,00 5,00 5,00

13 Φορτωτές με κουβά >4 μ3,από 181Hp και
άνω 65,00 75,00 5,00 5,00

14 Φορτωτής Ερπυστριοφόρος,έως 100 Hp 50,00 55,00 5,00 5,00

15 Φορτωτής Ερπυστριοφόρος από 100 Hp
έως 180Hp 50,00 62,00 5,00 5,00

16 Φορτωτής Ερπυστριοφόρος,από 181Hp
και άνω 62,00 70,00 5,00 5,00

17 Αεροσυμπιεστής 160 κπ με 2 κρουστικά 30,00 40,00 5,00 5,00
18 Δονητικός οδοστρωτήρας,έως 80 Hp 37,00 47,00 5,00 5,00
19 Προωθητήρας (Μπουλντόζα D6) 62,00 72,00 5,00 5,00
20 Προωθητήρας (Μπουλντόζα D7) 70,00 80,00 5,00 5,00
21 Προωθητήρας (Μπουλντόζα D8) 80,00 90,00 5,00 5,00
22 Προωθητήρας (Μπουλντόζα D9) 90,00 100,00 5,00 5,00
23 Φορτηγά ανατρ. ,Ω.Φ. 0-6 ton 28,00 38,00 5,00 5,00
24 Φορτηγά ανατρ. ,Ω.Φ. 6-10 ton 36,00 46,00 5,00 5,00
25 Φορτηγά ανατρ. ,Ω.Φ. 10-15 ton 38,00 48,00 5,00 5,00
26 Φορτηγά ανατρ. ,Ω.Φ. 15-17 ton 44,00 54,00 5,00 5,00
27 Φορτηγά ανατρ.,Ω.Φ. 17-35 ton 50,00 60,00 5,00 5,00
28 Γερανός ανυψ. ικανότ. < 20 τον 40,00 50,00 5,00 5,00
29 Γερανός ανυψ.ικανότ. > 20 τον 50,00 60,00 5,00 5,00
30 Γερανοφόρο όχημα 60,00 70,00 5,00 15,00
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Ως ωριαία αποζημίωση απασχόλησης μηχανήματος σε εργάσιμες
ημέρες και Σαββατοκύριακα είναι η τιμή του μισθώματος που
περιλαμβάνει την λειτουργία του μηχανήματος με τον χειριστή , του
αυτοκινήτου με τον οδηγό , τα καύσιμα όπως και κάθε άλλη δαπάνη
που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της
εργασίας. Τα μηχανήματα – αυτοκίνητα θα χρησιμοποιηθούν για
εργασίες εκτάκτων αναγκών όπως αναλύονται ανωτέρω και για το
χρονικό διάστημα από 01-01-2019 έως 31-12-2019 . Ανάλογα με τις
υφιστάμενες ανάγκες , ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά για την
αντικατάσταση του χειριστή-οδηγού σε τακτούς χρόνους , σύμφωνα
με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις , έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η

31 Μηχανικός εκσκαφέας ,έως 120 Ηp 45,00 55,00 5,00 5,00

32 Μηχανικός εκσκαφέας ,από 121 Ηp και
άνω 50,00 60,00 5,00 5,00

33 Ερπυστριοφόρος Εκσκαφέας 65,00 75,00 5,00 5,00
34 Μηχανικός εκσκαφέας με λεπίδα 60,00 65,00 5,00 5,00
35 Αλατοδιανομέας 45,00 55,00 5,00 15,00
36 Καλαθοφόρο όχημα 50,00 60,00 5,00 15,00

37 Αυτοκινούμενη υδροφόρα για χρήση σε
περίπτωση πυρκαγιών 55,00 65,00 5,00 15,00

38 BOΒCAT 22,00 32,00 5,00 5,00
39 Αποφρακτικό όχημα, κατ’ αποκοπή 100

110,00
5,00 5,00

40 ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
πλατφόρμα σε ακτίνα έως 35-40 Χμ κατ’
αποκοπή γιά κάθε μεταφορά

230,00 240,00 5,00 15,00

41
Άνω των 35-40 ΧΜ η παραπάνω
μεταφορά προσαυξάνεται κατά 50,00€

ανά 10 ΧΜ
230+50€/10
km

240+50/
10
km

5,00 5,00

42 Χορτοκοπτικό όχημα 55,00 65,00 5,00 5,00
43 Χιονοδιαστρωτήρας 55.00 65,00 5,00 5,00

44 UNIMOG χορτοκοπτικό, λεπίδα, αλατιέρα,
βυτίο και πιεστικό 60,00 70,00 5,00 15,00

45 ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟ ΦΟΡΕΙΟ τύπου ΒΑΓΟΤΡΙΛ
(ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ σε μηχάνημα με 2
κρουστικά)

60,00 70,00 5,00 5,00

46 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 40,00 50,00 5,00 5,00
47 Ψεκαστικό μηχάνημα 26,00 36,00 5,00 5,00
48 Μηχανικός εκσκαφέας τύπου ΒΟΒCAT 6,00 12,00 3,00 3,00
49 Μηχανικό Σάρωθρο > 180HP 40,00 50,00 30,00 30,00

50
Αυτοκινούμενη μπετονιέρα
χωρητικότητας από 3,5 κ.μ έως 40κμ
(περιλαμβάνεται μεταφορά αδρανών –

τσιμέντο – προσωπικό)

400,00 ---- ------- -------

51 Παραγωγή μεταφορά διάστρωση
συμπύκνωση και συντήρηση οπλισμένου
σκυροδέματος κατηγορίας C20/25 ανά
κυβικό μέτρο

80 85 -------- --------

52 Αντλητικό μηχάνημα σκυροδέματος έως
20μ 45,00 ---- ------- -------
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αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος , εξαιρουμένων μόνο την
διακοπή για ανεφοδιασμό με καύσιμα , την αλλαγή ή την
συμπλήρωση λιπαντικών και την φόρτωση του αλατιού από τα
κέντρα διανομής.
Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή του για
την εκτέλεση των εργασιών ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή
της υπηρεσίας (Εντολή Αντιπεριφερειάρχη – Πολιτική Προστασίας –
Δ/νσης Τεχνικών Έργων έγγραφη ή προφορική ) και καταγράφεται
από το GPS του μηχανήματος στο σημείο του συμβάντος και της
πληγείσας περιοχής και περατώνεται ο χρόνος με τη λήξη του
γεγονότος και μετά από άρση της εντολής της αρμόδιας Υπηρεσίας .
Σε αυτό τον χρόνο απασχόλησης περιλαμβάνεται η εκτέλεση
εργασιών αποχιονισμού, αλατοδιανομής, χρόνος ανεφοδιασμού
οχημάτων αποχιονισμού με αλάτι , εργασία οδοκαθαρισμού και
αναπέτασης υλικών ,εργασία καθαρισμού φερτών υλών
χειμάρρων ,ενίσχυσης πρανών και μεταφοράς υδάτων για
κατάσβεσης πυρκαγιών κ.λ.π .

Ως ωριαία αποζημίωση του μηχανήματος σε επίσημες αργίες
(είναι οι ημέρες που καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις
( Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Πάσχα κ.λπ) είναι η τιμή του
μισθώματος που περιλαμβάνει την λειτουργία του μηχανήματος με
τον χειριστή , του αυτοκινήτου με τον οδηγό , τα καύσιμα όπως και
κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη
για την εκτέλεση της εργασίας. Τα μηχανήματα – αυτοκίνητα θα
χρησιμοποιηθούν για εργασίες εκτάκτων αναγκών όπως αναλύονται
ανωτέρω και για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-
2021. Ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες , ο ανάδοχος υποχρεούται
να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή-οδηγού σε τακτούς
χρόνους , σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις , έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος ,
εξαιρουμένων μόνο την διακοπή για ανεφοδιασμό με καύσιμα , την
αλλαγή ή την συμπλήρωση λιπαντικών και την φόρτωση του αλατιού
από τα κέντρα διανομής.
Ως ωριαία δαπάνη αναμονής του μηχανήματος (σταλία)
περιλαμβάνεται η παραμονή του μηχανήματος, πλήρως
εφοδιασμένου (καύσιμα, αλάτι, νερό) και εξοπλισμένου έτοιμου για
εργασία με το χειριστή επί τόπου του συμβάντος σε θέση
επιφυλακής , που θα ορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα
Πολιτικής Προστασίας
– Δ/νση Τεχνικών Έργων) για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή.
Οι παραπάνω τιμές μονάδας αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων
εργασιών, οι οποίες θα εκτελεσθούν στην περιοχή των εργασιών.
Ο χρόνος μίσθωσης (απασχόλησης ) για την εκτέλεση εργασιών
αρχίζει με την παρουσία του μηχανήματος και χειριστή στις
προκαθορισμένες θέσεις , και περαιώνεται μετά την λήξη του
συμβάντος κατόπιν εντολής (προφορικής ή έγγραφης) του
Τμήματος Πολιτική Προστασίας ή της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.
Οι εντολές των αρμοδίων υπηρεσιών για έναρξη και περαίωση
μίσθωσης επιφυλακής δίνονται τηλεφωνικά και επιβεβαιώνονται
κατόπιν εγγράφως για την πλήρως τελειωμένη εργασία
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B. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ( άρθρο
118) , ή με διαπραγμάτευση (άρθρο 32 παραγ.2γ) σε έκτακτη
ανάγκη για τις κάτωθι δράσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4412/2016
α) Εκχιονισμό του οδικού δικτύου (Εθνικού και Επαρχιακού) (CPV 9062000-9
–CPV 90630000-2 )
β) Οδοκαθαρισμός από καταπτώσεις

βράχω
ν και χωμάτων του οδικού δικτύου (Εθνικού και Επαρχιακού (CPV
90611000-3)
γ) Aποκαταστάσεις της ροών των χειμάρρων λόγω φερτών υλικών
μετά από πλημμυρικά φαινόμενα (CPV 90722300-7 )
δ) Κατάσβεση Πυρκαγιών (CPV 75251100-1)

Γ . Εγκρίνει την κατάρτιση μητρώου οικονομικών φορέων(Εταιριών –
Φυσικών Προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην
περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Φωκίδας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2021
έως 31-12-2021 απολογιστικά με Μνημόνιο Συνεργασίας μετά από
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Δ. Εγκρίνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και το Μνημόνιο
Συνεργασίας

Ε. Εγκρίνει την εκτέλεση αναγκαίων εργασιών λόγω απρόβλεπτου
γεγονότος για άρση επικινδυνότητας στους οδικούς άξονες και στις
παρόχθιες περιοχές χειμμάρων_ποταμών και στην αντιμετώπιση
πυρκαγιών .

ΣΤ.Εγκρίνει τις κάτωθι επιτροπές παραλαβής για τις εργασίες αυτές.
Για Εκχιονισμούς (και παραλαβή άλατος) – καταπτώσεις/κατολισθήσεις-
πυρκαγιές :
Για Εκχιονισμούς (και παραλαβή άλατος) – καταπτώσεις/κατολισθήσεις-
πυρκαγιές :
τακτικοί : ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

αναπληρωτές : ΚΟΛΟΒΟΣ ΗΛΙΑΣ
Για πλημμύρες:
τακτικοί : ΚΟΥΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΚΟΛΟΒΟΣ ΗΛΙΑΣ

Αναπληρωτές ΣΕΓΔΙΤΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
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Ζ) Εγκρίνει εκτέλεση μικροεργασιών
Η αποζημίωση των κάτωθι εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις τιμές που ορίζουν
τα επίσημα τιμολόγια δημοσίων έργων

1. Παραγωγή , μεταφορά ,διάστρωση ,συμπύκνωση
και συντήρηση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20
οπλισμένο

2. Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου του
έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος
οποιασδήποτε διατομής και κατηγορίας , σύμφωνα
με τις εντολές της υπηρεσίας .Εκτέλεση εργασιών
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-00
«Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων»

3. Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου του
έργου χαλύβδινου πλέγματος Β500C , σύμφωνα με
τις εντολές της υπηρεσίας

4. Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επίπεδων επιφανειών
κατασκευών πάσης φύσεως υδραυλικών έργων από
σκυρόδεμα

5. Προμήθεια και μεταφορά και τοποθετηση
συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων ,
κατασκευή φατνών , πλήρωση φατνών.

6. Σημειακή αποκατάσταση ασφαλτικών
οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις
μέσου πάχους 10 cm

7. Προμήθεια , μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και
τοποθέτηση προκατασκευασμένων
τσιμεντοσωλήνων διαφόρων διαμέτρων όπου
απαιτούνται κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1770

ΘΕΜΑ 35: Έγκριση καθορισμού τιμής μίσθωσης ημερησίας αποζημίωσης
μηχανημάτων έργων και οχημάτων ιδιωτών και έγκρισης κατάρτισης μητρώου
οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, κατολισθήσεις, σεισμοί, πλημμύρες,
πυρκαγιές, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για το
χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-12-2021 με τη διαδικασία πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτέλεση
εργασιών έκτακτων αναγκών απολογιστικά.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.5963/258667/07-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Βοιωτίας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Ο κ. Μπέτσιος αρχικά διατύπωσε τα ερωτήματα : “Οι τιμές είναι ενιαίες για όλες τις
Π.Ε.; Διαπιστώνονται μικρές διαφοροποιήσεις. Υπάρχει κάποιος πίνακας από το
Υπουργείο Υποδομών και με βάση αυτόν καθορίζονται;’
Μετά τις απαντήσεις του προέδρου ότι υπάρχει το Αναλυτικό Τιμολόγιο ( ΑΤΟΕ) που
θέτει ανώτερο όριο τιμών και ότι οι διαφορές στις Π.Ε. οφείλονται στο κόστος των
καυσίμων, στο στόλο των μηχανημάτων, κ.α.,δήλωσε πως η παράταξή του ψηφίζει
ΥΠΕΡ.
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Ο κ. Χρονάς έκανε τις ακόλουθες επισημάνσεις:“Δεν έχουμε αντίρρηση….πλην της
περίπτωσης του θεσμού της επιφυλακής…..εφόσον ο θεσμός της επιφυλακής –
σταλία Θα μπορούσε να μηδενιστεί αν αξιοποιούσαμε ίδια μέσα και αν
προσλαμβάναμε προσωπικό”.

Ο κ.Αναγνωστάκης δήλωσε : “Αν οι τιμές μίσθωσης μηχανημάτων και της σταλίας
είναι κάτω από τις τιμές (ΑΤΟΕ), Αναλυτικών Τιμολογίων Οικοδομικών Έργων, όπως
μας διαβεβαιώνει ο κ. Τασιός, θα συμφωνήσουμε. Λέμε ναι στα θέματα από το 31 έως
το 35 ”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Α. ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ,ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1-1-2021 έως 31-12-
2021 ΚΑΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

α) Εκχιονισμό του οδικού δικτύου (Εθνικού και Επαρχιακού)
(CPV 9062000-9 –CPV 90630000-2 ) από τις χιονοπτώσεις – παγετό
όποτε αυτές προκύπτουν και για όσο διάστημα χρησιμοποιηθούν τα
ιδιωτικά μηχανήματα έργων και οχήματα.

β) Οδοκαθαρισμός από καταπτώσεις βράχων και χωμάτων του
οδικού δικτύου (Εθνικού και Επαρχιακού (CPV 90611000-3) από
τις βραχοπτώσεις λόγω βροχοπτώσεων ή και χιονοπτώσεων και εξ
αιτίας της διαβρωτικής ικανότητας του παγετού όποτε αυτές
προκύπτουν και για όσο διάστημα χρησιμοποιηθούν τα ιδιωτικά
μηχανήματα έργων και οχήματα

γ) Aποκαταστάσεις της ροών των χειμάρρων λόγω φερτών
υλικών μετά από πλημμυρικά φαινόμενα (CPV 90722300-7 ) με
ενισχύσεις πρανών , αναπετάσεις του υλικού της στερεομεταφοράς ,
μεταφορά των φερτών υλικών (δένδρα –οικιακά απορρίμματα , κλαδιά
κ.λ.π), σε φορτηγά αυτοκίνητα , εργασίες απόφραξη των σημείων
απορροής των χειμάρρων.

δ) Κατάσβεση Πυρκαγιών (CPV 75251100-1)

ε) Αποκατάσταση ελέγχου ασφαλείας φωτεινής σηματοδότησης
και φωτισμού του οδικού

δικτύου (CPV 50232000-0-CPV 50232000-6), λόγω
βραχυκυκλωμάτων από συνεχείς

βροχοπτώσεις ,έντονες χιονοπτώσεις και συνεχείς πτώσεις
κεραυνών.

στ) Ενοικίαση χορτοκοπτικών ή Γεωργικών Μηχανημάτων με
χειριστή για κλάδεμα δένδρων

και θάμνων Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου (CPV 77112000-
8 _ CPV 77340000-5) όποτε
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προκύπτει ανάγκη και για όσο διάστημα χρησιμοποιηθούν τα
ιδιωτικά μηχανήματα έργων.

Β. ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ
ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ – ΠΑΓΕΤΟΚ.Λ.Π ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑ ΩΡΑ (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ :

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2021

ΤΙΜΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑ ΩΡΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (€/ΩΡΑ)

ΕΡΓΆΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΕΣ
ΑΡΓΙΕΣ

ΑΝΑΜΟΝΗ
(ΣΤΑΛΙΑ)

Α/
Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (€/ΩΡΑ) (€/ΩΡΑ) (€/ΩΡΑ)

1 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ (GRADER)
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ 55,00 65,00 5,00

2 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ 55,00 65,00 5,00
3 ΕΚΧ. ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΦΡΕΖΑ) 100,00 110,00 5,00
4 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΙ

ΑΛΑΤΙΕΡΑ 55,00 65,00 5,00

5 ΑΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ
(ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ) 40,00 50,00 5,00

6 ΑΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ
(ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ) 55,00 65,00 5,00

7
ΑΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ
(ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΑΤΙΕΡΑ
ΒΥΤΙΟ ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ)

60,00 70,00 5,00

8 ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΜΕ ΚΟΥΒΑ
1-2 Μ3,ΕΩΣ 101 HP 40,00 50,00 5,00

9 ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΜΕ ΚΟΥΒΑ
2-4 Μ3,ΑΠΟ 101 HP ΕΩΣ 180 HP 50,00 60,00 5,00

10 ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΜΕ ΚΟΥΒΑ >4 Μ3,
ΑΠΟ 181HP ΚΑΙ ΑΝΩ 65,00 75,00 5,00

11 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ
ΕΩΣ 100 HP 50,00 60,00 5,00

12 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΑΠΟ
100 HP ΕΩΣ 180HP 60,00 70,00 5,00

13 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ
ΑΠΟ 181HP ΚΑΙ ΑΝΩ 70,00 80,00 5,00

14 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 160 ΚΠ
ΜΕ 2 ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ 32,00 42,00 5,00

15 ΔΟΝΗΤΙΚΟΣ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ
ΕΩΣ 80 HP 40,00 50,00 5,00

16 ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ (ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ D6) 60,00 70,00 5,00
17 ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ (ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ D7) 70,00 80,00 5,00
18 ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ (ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ D8) 90,00 100,00 5,00
19 ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ (ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ D9) 95,00 105,00 5,00
20 ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡ. ,Ω.Φ. 0-6 TON 30,00 40,00 5,00
21 ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡ. ,Ω.Φ. 6-10 TON 35,00 45,00 5,00
22 ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡ. ,Ω.Φ. 10-15 TON 40,00 50,00 5,00
23 ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡ. ,Ω.Φ. 15-17 TON 45,00 55,00 5,00
24 ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡ.,Ω.Φ. 17-35 TON 50,00 60,00 5,00
25 ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨ.ΙΚΑΝΟΤ. < 20 ΤΟΝ 40,00 50,00 5,00
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26 ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΥΨ.ΙΚΑΝΟΤ. > 20 ΤΟΝ 50,00 60,00 5,00
27 ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 60,00 70,00 5,00
28 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ

ΕΩΣ 120 ΗP (JCB) 50,00 60,00 5,00

29 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΑΠΟ 121 ΗP ΚΑΙ ΑΝΩ (ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡ) 55,00 65,00 5,00

30 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 65,00 75,00 5,00
31 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ 55,00 65,00 5,00
32 ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 55,00 65,00 5,00
33 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ 50,00 60,00 5,00
34 ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ

ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 55,00 65,00 5,00
35 BOBCAT 22,00 32,00 5,00

36 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ, 50.00 60.00 5,00

37
ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΚΤΙΝΑ ΕΩΣ 35-
40 ΧΜ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ

200,00 210,00 5,00

38
ΆΝΩ ΤΩΝ 35-40 ΧΜ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ
50,00€ ΑΝΑ 10 ΧΜ

230+50€/10χμ 260+60€/10χμ 5,00

39 ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 60,00 70,00 5,00
40 ΧΙΟΝΟΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ (RATRAC) 55,00 65,00 5,00
41 UNIMOG ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ, ΛΕΠΙΔΑ,

ΑΛΑΤΙΕΡΑ, ΒΥΤΙΟ ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ 60,00 70,00 5,00

42 ΒΑΓΟΤΡΙΛ (ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ με 2
κρουστικά) 30,00 40,00 5,00

43 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 4,00 50,00 5.0
44 ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 35,00 45,00 5,00
45 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 40,00 50,00 5,00

ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Η επιφυλακή των παραπάνω μηχανημάτων θα περιλαμβάνει την παραμονή του
μηχανήματος πλήρως εφοδιασμένου (καύσιμα, αλάτι ,νερό κ.λ.π) εξοπλισμένου και
παντελώς ετοίμου για εργασία, σε θέση επιφυλακής που θα ορίζεται από την
αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Τεχνικών Εργων- Τμήμα Πολιτικής προστασίας) για όσο
χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή.
Ο χρόνος μίσθωσης (απασχόλησης) για την εκτέλεση εργασιών αρχίζει με την
παρουσία του μηχανήματος και χειριστή στις προκαθορισμένες θέσεις, και
περατώνεται μετά τη λήξη του συμβάντος κατόπιν εντολής (προφορικής ή έγγραφης )
του τμήματος Πολιτικής Προστασίας ή της Δ/νσης Τεχνικών Εργων.

Τιμή για την μίσθωση των μηχανημάτων σε συγκεκριμένη θέση
επιφυλακής ,περιλαμβανομένων όλων των δαπανών κάθε είδους που απαιτούνται
για την πλήρως τελειωμένη εργασία.

ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ: ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15,00€)/ ώρα, με τον οδηγό – χειριστή

Ως ωριαία αποζημίωση απασχόλησης μηχανήματος σε εργάσιμες ημέρες ,
Σαββατοκύριακα και σε επίσημες αργίες είναι η τιμή του μισθώματος που
περιλαμβάνει την λειτουργία του μηχανήματος με τον χειριστή, τον οδηγό του
οχήματος ,τον βοηθό χειριστή, την φύλαξη του μηχανήματος την σήμανση όπου
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απαιτείται, τα καύσιμα όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά
είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της εργασίας. Τα μηχανήματα – αυτοκίνητα θα
χρησιμοποιηθούν για εργασίες εκτάκτων αναγκών όπως αναλύονται ανωτέρω και
για το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως 31-1-2021 . Ανάλογα με τις υφιστάμενες
ανάγκες , ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή-
οδηγού σε τακτούς χρόνους , σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις , έτσι
ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος , εξαιρουμένων
μόνο την διακοπή για ανεφοδιασμό με καύσιμα , την αλλαγή ή την συμπλήρωση
λιπαντικών και την φόρτωση του αλατιού από τα κέντρα διανομής.
Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή του για την εκτέλεση των
εργασιών ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή της υπηρεσίας (Εντολή
Αντιπεριφερειάρχη – Δ/νσης Τεχνικών Έργων-Πολιτικής Προστασίας έγγραφη ή
προφορική ) που καταγράφεται από το GPS και περατώνεται ο χρόνος με τη λήξη του
γεγονότος και μετά από άρση της εντολής της αρμόδιας Υπηρεσίας . Σε αυτό τον
χρόνο απασχόλησης περιλαμβάνεται η εκτέλεση εργασιών αποχιονισμού
αλατοδιανομής , χρόνος ανεφοδιασμού οχημάτων αποχιονισμού με αλάτι, εργασία
οδοκαθαρισμού και αναπέτασης υλικών, εργασία καθαρισμού φερτών υλών
χειμάρρων ,ενίσχυσης πρανών και μεταφοράς υδάτων για κατάσβεσης πυρκαγιών
κ.λ.π .

Γ. ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠ. ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (άρθρο 118)ή
ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (άρθρο32 παρ.2γ)ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΚΑΤΩΘΙ ΔΡΑΣΕΙΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016
α) Εκχιονισμό του οδικού δικτύου (Εθνικού και Επαρχιακού ) (CPV 9062000-9–CPV
90630000-2 )
β) Οδοκαθαρισμός από καταπτώσεις βράχων και χωμάτων του οδικού δικτύου
(Εθνικού και Επαρχιακού
(CPV 90611000-3)
γ) Αποκαταστάσεις ροών των χειμάρρων λόγω φερτών υλικών μετά από
πλημμυρικά φαινόμενα
(CPV 90722300-7 )

δ) Κατάσβεση Πυρκαγιών (CPV 75251100-1)

Δ. ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
(ΕΤΑΙΡΙΩΝ –ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠο 01-01-2021 έως 31-12-2021 ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Ε. ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΩΘΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ.
Τακτικά Μέλη:

1. ΝΤΑΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
2. ΜΙΧΑΛΗ ΕΛΕΝΗ Τ.Ε. ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
3. ΚΑΚΟΣΑΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Δ.Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Αναπληρωματικά μέλη:
1. ΒΗΤΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
2. ΠΑΤΣΑΛΗ ΜΑΡΙΑ Π.Μ.Τ.Ε.
3. ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΣΤ. ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ.
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Ζ. ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ &
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 32 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ ΤΟΥ
Ν.4412/2016.

Η αποζημίωση των κάτωθι εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με τις τιμές που
ορίζουν τα εγκεκριμένα τιμολόγια δημοσίων έργων και αφορούν ειδικά στα ακόλουθα:

1.Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση άοπλου ή
οπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας C12/15, C16/20 ή C20/25 για την κατασκευή ή
αποκατάσταση βλαβών τοίχων αντιστήριξης πρανών, ή για την επέκταση ή
ανακατασκευή τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και λοιπών
μικροκατασκευών.
2.Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού
σκυροδέματος ή χαλύβδινου πλέγματος, οποιασδήποτε διατομής και κατηγορίας,
σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας.
3.Κατασκευή και τοποθέτηση ξυλότυπων ή σιδηρότυπων επίπεδων επιφανειών
κατασκευών πάσης φύσεως υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα.
4.Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων
τσιμεντοσωλήνων διαφόρων διαμέτρων, όπου απαιτούνται κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.
5.Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση συρματοπλέγματος και συρμάτων
συρματοκιβωτίων, για την επέκταση ή αποκατάσταση βλαβών φατνών και πλήρωση
αυτών.
6.Σημειακή αποκατάσταση καθιζήσεων οδοστρωμάτων, επούλωση λάκκων ασφαλτικών
στρώσεων και λοιπών βλαβών.
7.Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης επικινδύνων θέσεων, καθώς και
στηθαίων ασφαλείας.

Η κάλυψη όλων των ανωτέρω δαπανών θα γίνει από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα από τον
ενάριθμο 2014ΕΠ56600012 με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό &
Επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Boιωτίας» και
ειδικότερα το υποέργο «Έκτακτες Ανάγκες έτους 2021» Π/Υ 850.000,00 €.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1771

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των
ορίων για την «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και
πρόσθετων για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων της
Π.Ε. Εύβοιας για ένα έτος», προϋπολογισμού 139.000,00 € με ΦΠΑ και β) των
όρων της σχετικής διακήρυξης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.οικ.261610/7683/09-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς είπε:“Δεν έχουμε αντίρρηση…..
Διερωτόμαστε γιατί δεν προχωράμε σε πολυετή διαγωνισμό….”
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει :
α.Τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την
«Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και πρόσθετων
για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων της Π.Ε.
Εύβοιας για ένα έτος», προϋπολογισμού 139.000,00 € με ΦΠΑ (24%),(CPV:
09132100-4 Αμόλυβδη Βενζίνη, 09134200-9 Πετρέλαιο Κίνησης, 09135100-5
Πετρέλαιο θέρμανσης, 09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα)
β.Τους όρους της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1772

ΘΕΜΑ 37ο: Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 1204/2020 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης του υπ’ αριθμ. 4 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 ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.264629/7787/14-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού
Ελέγχου Π.Σ.Ε.προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την συμπλήρωση της με αριθμ. 1204/2020 (ΑΔΑ:65Χ27ΛΗ-Θ4Ι) απόφασής
της , που αφορά στην έγκριση του υπ’ αριθμ. 4/31-8-2020 πρακτικού της επιτροπής
του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για τη “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΦΙΛΤΡΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ”,προϋπολογισμού
258.818,70€ με Φ.Π.Α. (αριθμ. Διακήρυξης 12/110934/3857/12-6-2020), διότι εκ
παραδρομής δεν ενσωματώθηκε απο το πρακτικό της επιτροπής στο σώμα της
εισήγησης το εξής:
... 8. Την κατάπτωση υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής την εγγύηση συμμετοχής του
οικονομικού φορέα “ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑ”, που είχε προσκομισθεί,
ποσού 169,43€ (Νο. 4227/30-6-2020, Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων)...

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1773

ΘΕΜΑ 38ο:Έγκριση πρακτικού 3Β της επιτροπής διαγωνισμού - κατακύρωση
αποτελέσματος της αρ. πρωτ. 222551/6782/23-10-2020 2ης Πρόσκλησης σε
διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με τους ίδιους όρους της υπ’
αριθμ. 12/110934/3857/12-6-2020 διακήρυξης ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου
διαγωνισμού για την “Προμήθεια Ανταλλακτικών, φίλτρων,ελαστικών μπαταριών και
Συντήρηση - Επισκευή μηχανημάτων εργών - φορτηγών και οχημάτων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα”, προϋπολογισμού 57.468,00€ με
ΦΠΑ για τα άγονα τμήματα 4, 7, 12, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
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αριθμ.264036/7748/17-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού
Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 3Β/16-12-2020 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για

την ανάδειξη ανάδοχων κατόπιν της αρ. πρωτ. 222551/6782/23-10-2020 2ης

Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με τους ίδιους

όρους της υπ’ αριθμ. 12/110934/3857/12-6-2020 διακήρυξης ηλεκτρονικού, ανοικτού,

δημόσιου διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΦΙΛΤΡΩΝ,

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ”, προϋπολογισμού 57.468,00€ με ΦΠΑ για τα άγονα τμήματα 4, 7,

12, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, που αφορά στην αποσφράγιση των

δικαιολογητικών κατακύρωσης των αναδειχθέντων μειοδοτών στην εν λόγω

διαπραγμάτευση.

Β. Κατακυρώνει τη διαπραγμάτευση για τα άγονα τμήματα σε συνέχεια του

ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΦΙΛΤΡΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ”, ως κάτωθι:

A/A ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΕΙΔΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
- ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(με

στρογγυλοπ

οίηση)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΩΡΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ/
Αξία

ανταλλακτικών
(Χωρίς ΦΠΑ)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

(%)

ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
(€)

ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ ΦΠΑ

(€)

1
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΜΗΜΑ 26:
Επισκευή

ελαστικών για

επιβατικά

οχήματα

75 32,26 5% 2.298,38 2.849,99
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2
ΜΠΡΑΖΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΤΜΗΜΑ 14:
Προμήθεια

ανταλλακτικών

για τη

συντήρηση

συστημάτων

ανάρτησης

Μηχανήματα

Έργου και

Φορτηγά

Αξία ανταλλακτικών
5% 3.064,51 3.799,99

ΤΜΗΜΑ 15:
Επισκευή και

συντήρηση

σουστών,

αποσβεστήρων

για

Μηχανήματα

Έργου και

Φορτηγά

37 32,26 5% 1.149,19 1.425,00

3
ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΜΗΜΑ 7:
Επισκευή

ρύθμιση και

συντήρηση –

Ηλεκτρικών

συστημάτων

φορτηγών,

μηχανημάτων

έργων και

αλατιέρες

88 32,26 10% 2.540,32 3.150,00

ΤΜΗΜΑ 23:
Επισκευή και

συντήρηση -

οχημάτων -

Συνεργείο

100 32,26

10% 2.903,22 3.600,00

ΤΜΗΜΑ 24:
Ανταλλακτικά

Αξία ανταλλακτικών
10% 3.556,45 4.410,00
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1774

ΘΕΜΑ 39ο:Έγκριση πρακτικού 1Δ της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη
αναδόχου κατόπιν της αρ. πρωτ. 256031/7541/3-12-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, με τους ίδιους όρους της υπ’ αριθμ. 12/110934/3857/12-6-
2020 διακήρυξης ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΦΙΛΤΡΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ”, των
άγονων τμημάτων με α/α 12 και 16, συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00€

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
259647/7637/17-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού
Ελέγχου Π.Σ.Ε.προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1Δ/16-12-2020 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για

για ρύθμιση και

συντήρηση

Ηλεκτρικών

συστημάτων

οχημάτων

ΤΜΗΜΑ 25:
Εργασία για

Ηλεκτρολόγο

σε οχήματα

50 32,26

10%
1.451,61 1.800,00

4

ΝΙΚ.

ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΔΗΣ-

ΑΘ.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Ο.Ε.

ΤΜΗΜΑ 4:
Επισκευή και

συντήρηση -

Φορτηγών -

Συνεργείο

200 32,26
15% 5.483,87 6.800,00

5
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι

ΚΑΙ Γ ΟΕ

ΤΜΗΜΑ 21:
Προμήθεια

μπαταρίες για

Μηχανήματα

Έργου και

Φορτηγά

Αξία μπαταριών
54,658% 4.229,97 5.245,16
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την ανάδειξη ανάδοχου κατόπιν της αρ. πρωτ. 256031/7541/3-12-2020 Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με τους ίδιους όρους της υπ’ αριθμ. 12/110934/3857/12-
6-2020 διακήρυξης ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΦΙΛΤΡΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ”, των
άγονων τμημάτων με α/α 12 και 16, συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00€, που
αφορά στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικής και οικονομικής
προσφοράς των οικονομικών φορέων “Ανδρέα Παπακωνσταντίνου” και “Κων/νο
Αναγνωστόπουλο”.
Β. Αναδεικνύει ως προσωρινούς μειοδότες της εν λόγω διαπραγμάτευσης τους
κάτωθι:
- Ανδρέας Παπακωνσταντίνου

- Κων/νος Αναγνωστόπουλος

Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 3.2 της
διακήρυξης, που θα υποβάλουν οι ανωτέρω προσφέροντες (προσωρινοί ανάδοχοι)
σε φυσικό φάκελο, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης που θα τους αποσταλεί απο την Δ/νση Οικονομικού
& Δ.Ε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1775

ΘΕΜΑ 40ο:Έγκριση πρακτικού 1Γ της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη
αναδόχου κατόπιν της αρ. πρωτ. 231306/6972/3-11-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, με τους ίδιους όρους της υπ’ αριθμ. 12/110934/3857/12-6-2020

A/A
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(με

στρογγυλοποί
ηση)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/
(Χωρίς ΦΠΑ)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΤΩΣΗΣ

(%)

ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
(€)

ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ ΦΠΑ

(€)

1

ΤΜΗΜΑ 12: Προμήθεια
ανταλλακτικών
μηχανουργείο για

Μηχανήματα Έργου και
Φορτηγά

Αξία ανταλλακτικών
1% 6.451,61 7.920,00€

A/A
ΕΙΔΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(με

στρογγυλο
ποίηση)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/
(Χωρίς ΦΠΑ)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΤΩΣΗΣ

(%)

ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
(€)

ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ ΦΠΑ

(€)

2

ΤΜΗΜΑ 16:
Προμήθεια

ανταλλακτικών για
υδραυλικά

συστήματα για
Μηχανήματα Έργου

και Φορτηγά

Αξία ανταλλακτικών
5% 5.645,16 6.650,00€
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διακήρυξης 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» του άγονου τμήματος με α/α 18, συνολικού προϋπολογισμού
5.256,40 €.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.267435/7831/15-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού
Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1Γ/18-11-2020 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για
την ανάδειξη ανάδοχου κατόπιν της αρ. πρωτ. 231306/6972/3-11-2020 Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με τους ίδιους όρους της υπ’ αριθμ. 12/110934/3857/12-
6-2020 διακήρυξης ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΦΙΛΤΡΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ”, του
άγονου τμήματος με α/α 18, συνολικού προϋπολογισμού 5.256,40€, που αφορά
στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικής και οικονομικής
προσφοράς του οικονομικού φορέα “Αφοί Γεωργίου ΟΕ”.

Β. Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη της εν λόγω διαπραγμάτευσης την
επιχείρηση “ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.” (ΑΦΜ: 997947560, Δ.Ο.Υ. Λαμίας), η οποία
πρόσφερε το συνολικό ποσό 5.151,27€ για το τμήμα 18, ως εξής:

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1776

ΘΕΜΑ 41ο:α)Έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την:
«Συμπληρωματική Προμήθεια Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής
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»β) Έγκριση όρων Διακήρυξης γ) Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.(οικ.)312/264772/14-12-2020 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(με

στρογγυλοποί
ηση)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/
(Χωρίς ΦΠΑ)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΤΩΣΗΣ

(%)

ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

(€)

ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ ΦΠΑ

(€)

18

ΤΜΗΜΑ 18:
Επισκευή και

συντήρηση φρένων
για Μηχανήματα

Έργου και Φορτηγά

131 32,26 2% 4.154,26€ 5.151,27€
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Ο κ. Χρονάς αιτιολόγησε την ψήφο του ως ακολούθως:“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 ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ”.

Ο κ.Δούρος ψήφισε θετικά το εν λόγω θέμα τονίζοντας ότι πρέπει να δουν πιο
ουσιαστικά το πρόβλημα.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει :
α)τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την: «Συμπληρωματική

Προμήθεια Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής 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»
προϋπολογισμού: 925.511,30 χωρίς ΦΠΑ και 1.059.669,60 συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) καθώς και βάσει του ποσοστού
έκπτωσης (επί τοις εκατό).
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.). Η δημόσια δαπάνη της πράξης είναι εγγεγραμμένη στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και Ε.Φ.: 071, ΚΑΕ 9475

β) Τους όρους Διακήρυξης όπως αναφέρεται στο σχέδιο της προκήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος

γ) 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 του έργου
με τίτλο: “Συμπληρωματική Προμήθεια Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής
Συνδρομής 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» ως εξής:

1. Χρυσούλα Φλώρου, προϊσταμένη της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Π.Στ.Ε
με αναπληρώτρια της την Παναγιώτα Κοντογιάννη, αν. προϊσταμένη του
Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της ίδιας Διεύθυνσης.

2. Γλυκερία Νιαβή, αν.προϊσταμένη Τμήματος Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής
της Δ/νσης Αγροτικής & Αλιευτικής Πολιτικής Π.Στ.Ε με αναπληρωτή της τον

http://www.promitheus.gov.gr/
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Νικόλαο Φλώρο αν. προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού της ίδιας
Διεύθυνσης.

3. Κωνσταντίνο Μελέτη, προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος της
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού με αναπληρώτρια του την κα
Παναγιώτα Νεοφωτίστου αν. προϊσταμένη Τμήματος Κτηνιατρικής Δημόσιας
Υγείας της Δ/νσης Κτηνιατρικής Π.Στ.Ε.
Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης

Προσφορώνκαι Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης ορίζεται η κα Χρυσούλα Φλώρου με
αναπληρώτρια της την κα. Νιαβή Γλυκερία.

Η επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των
Δημόσιων Υπηρεσιών, στο κτίριο της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και θα έχει
διάρκεια μέχρι την ολοκλήρωση του εν λόγω διαγωνισμού.
Μετά την ολοκλήρωση κάθε φάσης της διαδικασίας αξιολόγησης τα πρακτικά της
ανωτέρω επιτροπής, θα υποβάλλονται στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας για την κατά νόμο έγκριση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1777

ΘΕΜΑ 42ο:Έγκριση παράτασης συμβάσεων της πράξης«Αποκεντρωμένες
Προμήθειες Τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και
παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» (ΤΕΒΑ/FEAD),Π.Ε.Βοιωτίας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
256076/6674/08-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού
Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέλυσε τις ακόλουθες θέσεις:“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 ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ”.

Ο κ. Δούρος ψήφισε θετικά το εν λόγω θέμα ,τονίζοντας ότι είναι παράταση και στο
παρελθόν η παράταξή του έχει τοποθετηθεί σχετικά.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση των συναφθεισών συμβάσεων (σχετ. 5) της πράξης:
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
2015-2016» (ΤΕΒΑ/FEAD), έως 31/12/2021, λόγω του ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η
παράδοση προϊόντων αποκεντρωμένων προμηθειών

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1778
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της σύμβασης
παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για το υποέργο 2: «Υπηρεσίες Τεχνικού
Συμβούλου» του έργου: «Κατασκευή λιμένα Αγίου Κωνσταντίνου», Π.Ε.Φθιώτιδας,
προϋπολογισμού 60.919,24 € χωρίς ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.259482/15066/08-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Ο κ.Δούρος ψήφισε ΛΕΥΚΟ

Ο κ.Αναγνωστάκης δήλωσε ΑΠΟΧΗ.

Ο κ. Χρονάς ανέπτυξε τις θέσεις του λέγοντας:“Έχουμε ήδη ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕΙ την
σύμβαση με τεχνικό σύμβουλο για το έργο « Κατασκευή λιμένα Αγίου Κωνσταντίνου»,
Π.Ε. Φθιώτιδας, θεωρώντας πως την δουλειά αυτή μπορούσε να την κάνει η τεχνική
υπηρεσία, με την βοήθεια του αρμόδιου υπουργείου.
Σε αυτή την βάση ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την ψηφοφορία”.

Ο κ. Μπέτσιος δήλωσε ΑΠΟΧΗ.

Ο κ. Σιαλμάς ψήφισε ΥΠΕΡ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το από 01-12-2020(ολοκληρώθηκε 07-12-2020) Πρακτικό Επιτροπής
Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού
συμβούλου για το υποέργο 2 "Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου" του έργου
"Κατασκευή λιμένα Αγίου Κωνσταντίνου",Π.Ε.Φθιώτιδας, προϋπολογισμού
60.919,24 € χωρίς ΦΠΑ.

2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του υποέργου 2 "Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου" του
έργου "Κατασκευή λιμένα Αγίου Κωνσταντίνου" στον Βασικό Μελετητή "ΑΛΒΕΡΤΟΣ
ΓΙΑΜΙΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Μ.Ε." με διακριτικό τίτλο "CNWAY-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Μ.Ε." και με Αρ.Μητρώου 683 και κατηγορία 11Δ, έναντι συνολικού
ποσού 40.600,00 ευρώ (Σαράντα χιλιάδες εξακόσια Ευρώ) μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1779

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών, σχολικού έτους 2020-2021 της Π.Ε.Ευρυτανίας, σύμφωνα με
την παρ. η΄, άρθρο 176 του Ν. 3852/2010.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.265912/4276 /14-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού
Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

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

Ο κ. Μπέτσιος δήλωσε ΑΠΟΧΗ.

Οι κ.κ.Δούρος και Αναγνωστάκης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

Ο κ. Σιαλμάς ψήφισε ΥΠΕΡ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τα παρακάτω Πρωτόκολλα Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών
Μεταφοράς Μαθητών σχολικού έτους 2020-2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας σύμφωνα με
την παρ. η΄, άρθρο 176 του Ν. 3852/2010

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΡ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΜΕ ΦΠΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. ΚΑΛΥΒΑΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ
12/11-12-2020 319,45 54/2020

20SYMV007331984
13/11-12-2020 159,73

2. ΜΑΡΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

42/8-12-2020 1.104.25 7/2020
20SYMV006364438 &

50/2020
20SYMV007331581

3. ΔΡΟΥΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

28/10-12-2020
29/10-12-2020
30/10-12-2020
31/10-12-2020
32/10-12-2020

1099,46
1194,62
1136,12
999,11
1142,68

55/2020
20SYMV007331875

4. ΤΣΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

78/11-12-2020 2.160,85 56/2020
20SYMV00007332019

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1780

ΘΕΜΑ 45: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσίας
μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευβοίας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του
Ν.3852/2010.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’
αριθμ.α)266921/7807/15-12-2020 και β)268355/7837/16-12-2020 έγγραφα της
Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

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

Ο κ. Μπέτσιος δήλωσε ΑΠΟΧΗ.

Οι κ.κ.Δούρος και Αναγνωστάκης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

Ο κ. Σιαλμάς ψήφισε ΥΠΕΡ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΩΔ.
ΔΡΟΜ.

ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1 ΚΑΠΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 782 158,84 34/15-09-2020 19SYMV005170210

2 ΚΛΟΠΩΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 989 128,82 52/02-10-2020,
Π2/14-12-2020

19SYMV005756180

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

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΩΔ.
ΔΡΟΜ.

ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

114,117,121,
122,125,157,
688,726,727,
908,322,347,
556,701,703,
705,711,728,
143,160,161,
167,168,744,
745,284,318,
715,720,190,
193,196,201,
202,220,234,
732,734,735,
752,858,126,
127,133,137,
836,109,163,
369,257,261,
925,931

49.052,48 566/15-12-2020
39Π/15-12-2020 19SYMV005979692

19SYMV006102013
19SYMV005171325
19SYMV005171355
20SYMV006192739
20SYMV006438678

2 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.
ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 125 1.100,60 568/15-12-2020

19SYMV005979692
19SYMV006102013

ΑΔΑ: ΩΕΨΔ7ΛΗ-ΕΑΧ



Σελίδα 123 από 153

19SYMV005171325
19SYMV005171355
20SYMV006192739
20SYMV006438678

3 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 165,217,428 1.666,11 24/13-10-2020 20SYMV006420497

4 ΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 368 932,78 42/20-8-2020
3Π/20-11-2020

19SYMV005163492
19SYMV006079834

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1781

ΘΕΜΑ 46: Έγκριση: α) πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής Ανοικτού Δημόσιου
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών στατικής φύλαξης, υπηρεσίας
κέντρων λήψης σημάτων και υπηρεσίες περιπολίας των Κτιρίων της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας και υπηρεσίας κέντρων λήψης σημάτων και υπηρεσίες
περιπολίας των Αντλιοστασίων Άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου για δύο
έτη»,συνολικού προϋπολογισμού 203.248,90 € με ΦΠΑ και β) κατακύρωση του Α΄
τμήματος του διαγωνισμού.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.267002/6929/16-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε.
Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε ΑΠΟΧΗ λέγοντας: “Πρόκειται για εργολαβία ενοικίασης
προσωπικού… που αποτελεί μορφή ιδιωτικοποίησης…
Για αυτό έχουμε διαφωνήσει στην σκοπιμότητα του διαγωνισμού, αντιπροτείνοντας
την οργάνωση υπηρεσιών φύλαξης δημόσιου χαρακτήρα….
Σε αυτή την βάση…ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την ψηφοφορία”.

Οι κ. κ.Δούρος,Αναγνωστάκης και Μπέτσιος ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

Ο κ. Σιαλμάς ψήφισε ΥΠΕΡ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το πρακτικό ΙV/14-12-2020 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 A ΄
τμήματος του διαγωνισμού,κατόπιν της 1665/8-12-2020 Απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

2. Κατακυρώνει το Α΄ Τμήμα : ΣΤΑΤΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» του
εν θέματι διαγωνισμού στην εταιρεία ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» με
συνολική τιμή προσφοράς 136.073,45 € με ΦΠΑ (109.736.65 € άνευ ΦΠΑ) με
ποσοστό έκπτωσης 15,8%
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1782

ΘΕΜΑ 47:Έγκριση του πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισμού - κατακύρωση
αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή: «Υπηρεσίες Τεχνικού
Συμβούλου» στο πλαίσιο της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του
ΕΠΑ για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», συνολικού
προϋπολογισμού 74.276,00€ (Αριθμ. Διακήρυξης 18/238060/7126/10-11-2020).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.269071/7888/17-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού
Ελέγχου Π.Σ.Ε.προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε ΑΠΟΧΗ λέγοντας: “Έχοντας διαφωνήσει με την σκοπιμότητα
και την αναγκαιότητα « Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου» στο πλαίσιο της Πράξης
«Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ…. Εφόσον αυτό θεωρούμε πως
είναι αρμοδιότητα και υποχρέωση της υπηρεσίας προγραμματισμού, κατάλληλα
στελεχωμένης……
ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την Ψηφοφορία”.

Οι κ.κ.Δούρος και Αναγνωστάκης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

Οι κ. κ.Μπέτσιος και Σιαλμάς ψήφισαν θετικά.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 2/17-12-2020 πρακτικό της επιτροπής του συνοπτικού
διαγωνισμού για την παροχή : «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» στο πλαίσιο της
Πράξης «Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ για την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού 74.276,00€ (Αριθμ. Διακήρυξης
18/238060/7126/10-11-2020), που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
καταλύρωσης του υποψήφιου αναδόχου.

2. Κατακυρώνει τον συνοπτικό διαγωνισμό στην εταιρεία “ΤΣΑΜΗΣ Δ.-ΜΑΝΤΕΣ Κ.
Ο.Ε.” με δ.τ. “ΗΡΩΝ” με ΑΦΜ: 999693840, Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ, Ταχ. Δ/νση:
Παπαμαύρου & Γιαννιτσιώτη, Λαμία, η οποία πρόσφερε τo ποσό των 73.780,00€ με
ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1783

ΘΕΜΑ 48:Διόρθωση της υπ’αριθμ.1620/1-12-2020 (πρακτικού 44ο, ΑΔΑ :
608Ψ7ΛΗ-Δ6Μ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας,Π.Ε.Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.οικ.270405/7051/18-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού
Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανάφερε:“Πρόκειται για εργολαβία ενοικίασης προσωπικού
καθαριότητας….
Είχαμε καταψηφίσει την προηγούμενη απόφαση…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ και την
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διόρθωση της”.

Ο κ. Δούρος ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Ο κ.Αναγνωστάκης δήλωσε ΑΠΟΧΗ.

Οι κ. κ.Μπέτσιος και Σιαλμάς ψήφισαν θετικά.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει το υπ’αριθμ.ΙΙΙ/17-12-2020 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του
ηλεκτρονικού [100424], ανοικτού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών
Καθαριότητας των κτιρίων της ΠΕΒ, με το οποίο αναμορφώνει το από 5-11-2020
πρακτικό της όπως είχε εγκριθεί με την αριθ. 1620/2020 (πρακτικό 41ο , θέμα 8ο
σκέλος α) απόφασή της ,σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ.3 του Ν. 4412/2016
«Ματαίωση διαδικασίας : 3.Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από
γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.»

2.Διορθώνει την με αριθμό 1620/1-12-2020 (πρακτικού 44ο , ΑΔΑ : 608Ψ7ΛΗ-
Δ6Μ) απόφασή της , σύμφωνα με το πρακτικό ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού ως
προς την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (σκέλος β΄), και

3.Αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο όπως προέκυψε με το πρακτικό ΙΙΙ της
επιτροπής διαγωνισμού στην εταιρείας FANTASY CLEANING SECURITY AND
FACILITY IKE ποσού 108.813,2 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κράτησης
8%.

4.Εγκρίνει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της
κατακύρωσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1784

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Ο κ. Μπέτσιος αναφορικά με τις Προγραμματικές Συμβάσεις δήλωσε ότι πρέπει να
παραπεμφθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ο κ. Αναγνωστάκης ομοίως έκανε την παρατήρηση ότι οι Προγραμματικές
Συμβάσεις πρέπει να παραπεμφθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ο κ.Δούρος επίσης δήλωσε ότι οι Προγραμματικές Συμβάσεις πρέπει να πάνε στο
Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ο κ.Χρονάς για μία ακόμη φορά δήλωσε ότι θέματα που αφορούν Προγραμματικές
Συμβάσεις πρέπει να παραπεμφθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου θα έπρεπε
να εξετασθούν.

ΘΕΜΑ 49ο:Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας για το έργο:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ (Β΄ΦΑΣΗ)», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της
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και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’

αριθμ.266984/2581/15-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού και αναφέρει τα κάτωθι:

ΣΧΕΤ.: 1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 100 και 278 αυτού.
2. Τις Διατάξεις του ν.4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)
3. Την ΣΑΕΠ 566.
4. Την µε αριθ. 165/2020 (ΑΔΑ: 9ΣΑΗ7ΛΗ-ΦΝΞ) Απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε την οποία εγκρίθηκε ο πίνακας
υποέργων Β΄ Φάσης που θα χρηματοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν από πιστώσεις του
ενάριθμου 2017ΕΠ56600003 με τίτλο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” της ΣΑΕΠ566

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την αριθ. 165/2020 (ΑΔΑ: 9ΣΑΗ7ΛΗ-ΦΝΞ) Απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας εγκρίθηκε η ένταξη του υποέργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
(Β΄ΦΑΣΗ)» προϋπολογισμού 150.500,00€. Το έργο θα εκτελεστεί σε τμήματα αγροτικών
οδών της Δημοτικής Ενότητας Κηρέως.

Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η συνεργασία των
συμβαλλομένων μερών, με σκοπό την υλοποίηση, από τον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας
Άννας, του έργου του θέματος.

Σκοπός του έργου είναι η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς πρόσβασης στις
αγροτικές περιοχές καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και η ανεμπόδιστη διακίνηση των
παραγόμενων προϊόντων και του ανθρώπινου δυναμικού.

Η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης του έργου, καθώς
ο Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας αδυνατεί οικονομικά να προβεί στην
υλοποίηση του και η Περιφέρεια στερείται της σχετικής αρμοδιότητας .

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ566 και συγκεκριμένα θα βαρύνει
τις πιστώσεις του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003 με τίτλο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ”,

Επισυνάπτεται το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΔΗΜΟΣΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

(Β΄ΦΑΣΗ)»

από πιστώσεις της ΣΑΕ566, ενάριθμο 2017ΕΠ56600003, με τίτλο
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Στη Λαμία, σήμερα την ............/........./ 2020 , οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :
1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία (µε ΑΦΜ: 997947718), και

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

2. Ο Δήμος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, που εδρεύει στη Λίμνη Ευβοίας (µε
ΑΦΜ:800202091) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Τσαπουρνιώτη
Γεώργιο (Κύριος του έργου & Φορέας Υλοποίησης),

Με βάση τις διατάξεις:
1. Του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-09-2008) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών

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

2. Του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

3. Του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκε & ισχύει. Του π.δ.148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241Α /27- 12-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Του ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Του ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

7. Του ν.4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Του ν.4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και
άλλες διατάξεις».

9. Του ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127 Α΄/29-06-2020) «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

10. Τον ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133 Α΄ /19-07-2018) άρθρο 116 και
179
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11. Του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α΄/12-10-2020) Άρθρο 40 «αρμοδιότητες Οικονομικής
Επιτροπής ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού

12. Του ν.4690/2020 (άρθρο 21 παρ. 1) “Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση
προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α' και β' βαθμού”: «Οι
προγραμματικές συμβάσεις όπου ένας εκ των συμβαλλομένων είναι ΟΤΑ α΄ ή β΄
βαθμού, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 225του ν.3852/2010 (έλεγχος
νομιμότητας).».

και έχοντας υπόψη:
1. Την με α.π. 41855/28-04-2020 (Α∆Α: 6ΝΜ346ΜΤΛΡ-ΖΕΘ) έγκριση της ΣΑΕΠ566, για το

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020.
2. Την µε αριθ. 165/2020 (ΑΔΑ: 9ΣΑΗ7ΛΗ-ΦΝΞ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε την οποία εγκρίθηκε ο πίνακας υποέργων Β΄
Φάσης που θα χρηματοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν από πιστώσεις του ενάριθμου
2017ΕΠ56600003 της ΣΑΕΠ566.

3. Την με αριθ. 193/2020 (ΑΔΑ: 6Ζ5ΒΩΛ5-2ΔΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας με την οποία εγκρίθηκε η με 32/2-11-2020
τεχνική μελέτη προϋπολογισμού 150.500,00€ με ΦΠΑ.

4. Την µε αριθ. /2020 (ΑΔΑ: …………………..) Απόφαση της Οικονομικής Έπιτροπής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ.
Περιφερειάρχη για την υπογραφή της καθώς και ο ορισμός εκπροσώπων µε τους
αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής
Σύμβασης .

5. Την µε αριθ. 198/2020 (ΑΔΑ: 9Υ4ΘΩΛ5-ΛΗΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση της κ.
Δημάρχου για την υπογραφή της ο ορισμός εκπροσώπου µε τον αναπληρωτή του για
την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών, με
σκοπό την υλοποίηση, από τον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, του έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ (Β’
ΦΑΣΗ)» που θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της Περιφέρειας και συγκεκριμένα από
πιστώσεις του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003 της ΣΑΕΠ566 .

Το έργο θα εκτελεστεί σε τμήματα αγροτικών οδών της Δημοτικής Ενότητας Κηρέως στις
θέσεις που υποδεικνύονται στους αντίστοιχους ορθοφωτοχάρτες και αφορά τις εξής
εργασίες:

 Συντήρηση και βελτίωση του οδοστρώματος των οδών με εργασίες διαμόρφωσης
οδών και χαλικόστρωσης,

 καθαρισμό και διάνοιξη ρείθρων,
 κατασκευή τεχνικών,
 καθαρισμό πρανών από βλάστηση.

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο θα εκτελεστεί στην ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΗΡΕΩΣ,
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ΑΡΘΡΟ 3 : ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει:
• Την χρηματοδότηση του έργου, από πιστώσεις του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003,

την εξασφάλιση των σχετικών χρηματορροών και την έκδοση όλων των σχετικών
διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για την ομαλή χρηματοδότηση και πληρωμή
του έργου.

• Την διενέργεια των πληρωμών του έργου, δια του Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης που θα διενεργήσει τις σχετικές πληρωμές ως υπόλογος διαχειριστής
του έργου.

• Τον ορισμό εκπροσώπου της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Β. Ο Δήμος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας αναλαμβάνει:
 Τον ορισμό εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 Την χρηματοδότηση κάθε επιπλέον δαπάνης μελετών και εργασιών πέραν των

περιγραφόμενων στην παρούσα προγραμματική.
 Την μέριμνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση των απαιτούμενων

μελετών , αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων πριν από τη δημοπράτηση του έργου.
 Την δημοπράτηση, την υπογραφή σύμβασης µε τον ανάδοχο, την επίβλεψη

κατασκευής του έργου και την παραλαβή του.
 Την μέριμνα για την απομάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται επί του χώρου,

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

 Την γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και την
ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης του έργου.

 Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου μετά τη διοικητική παραλαβή για χρήση
και μέχρι την οριστική παραλαβή του. Την καθολική μέριμνα, μετά την
οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση του έργου και των εγκαταστάσεών
του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον μέτρου για την
αποτροπή βλαβών ή καταστροφών.

 Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα στη χρηματοδότηση του έργου από
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, µέσω ανοικτής εκδήλωσης ή ανακοίνωσης στον
τοπικό τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο και την κατασκευή ενημερωτικής πινακίδας
για το έργο.

 Την αποστολή στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας κάθε πιστοποίησης δαπάνης και λογαριασμό έργου που φέρει την
έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου συνοδευμένη από όλα τα λοιπά
δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόµο, (σε αντίγραφα) προκειμένου να
προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής.

 Την ενημέρωση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού σχετικά με την πορεία
υλοποίησης του έργου και την κοινοποίηση σε αυτή λογαριασμών του έργου.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
1. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται, σύμφωνα µε την σχετική τεχνοοικονομική

μελέτη, στο ποσό των 150.500,00€, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η εκτιμώμενη
δαπάνη αναθεώρησης, οι απρόβλεπτες δαπάνες, Απολογιστικές εργασίες για ΑΕΚΚ
αναθεωρήσεις και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί και αναλύεταιως ακολούθως:

Α/Α Συνοπτική περιγραφή Μερική Δαπάνη
(Ευρώ)

1 XΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 35.863,25
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2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 51.434,10
3 ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2.058,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 89.355,35
ΓΕ & ΟΕ 18% 16.083,96
ΣΥΝΟΛΟΜΕ ΓΕ & ΟΕ 105.439,31
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 15.815,90
ΣΥΝΟΛΟ (με ΓΕ&ΟΕ, απρόβλεπτα) 121.255,21
Απολογιστικά+ΓΕ+ΟΕ 115,76
Δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) 121.370,97
ΦΠΑ (24%) 29.129,03
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 150.500,00

2. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ566 και συγκεκριμένα θα βαρύνει τις
πιστώσεις του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003, σύμφωνα με την µε αριθ. 165/2020 (ΑΔΑ:
9ΣΑΗ7ΛΗ-ΦΝΞ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας
µε την οποία εγκρίθηκε ο πίνακας υποέργων Β΄ Φάσης που θα χρηματοδοτηθούν και θα
υλοποιηθούν από πιστώσεις του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003 της ΣΑΕΠ566.
3. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σταδιακά μετά από την πιστοποίηση των
εργασιών σύμφωνα µε τις διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων.
4. Οι πληρωμές στο έργο θα πραγματοποιούνται από το Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης, σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις,

ΑΡΘΡΟ 5 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

1. Η ισχύς της παρούσας προγραμματικής σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η
διάρκειά της ορίζεται τριάντα τέσσερις (34) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα
περιλαμβάνεται η δημοπράτηση του έργου, η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση
του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Με την οριστική παραλαβή
του έργου, ολοκληρώνεται το αντικείμενο της παρούσας και αυτή λύεται αυτοδίκαια.
2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής παρατίθεται στο Παράρτημα Ι,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται, έως
δώδεκα (12) μήνες, µε έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς
αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

1. Ο Δήμος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας είναι ο µόνος υπεύθυνος έναντι των
όποιων αξιώσεων τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του αναδόχου, σχετιζομένων είτε µε το
καθεστώς ιδιοκτησίας και τη χρήση των χώρων παρέμβασης είτε µε τη µη λήψη όλων των
κατά νόμο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων και τη µη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση
του έργου.
2. Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαιτίας
οποιωνδήποτε νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων σχετιζομένων είτε µε το καθεστώς
ιδιοκτησίας, είτε µε το περιβαλλοντικό και πολεοδομικό καθεστώς, είτε για άλλους
λόγους που ανάγονται στις κατά την παρούσα σύμβαση και τον νόμο υποχρεώσεις του
Δήμου, ο Δήμος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας ευθύνεται κατά νόμο έναντι της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στην περίπτωση αυτή η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
διατηρεί αξιώσεις αποζημίωσης έναντι του Δήμου.
3. Ο Δήμος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας είναι ο µόνος υπεύθυνος για καταβολή
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αποζημιώσεων και για την εκπλήρωση των προβλεπόμενων στην εργολαβική σύμβαση και
την κείμενη νομοθεσία υποχρεώσεων έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων
που διεκδικούν δικαιώματα από την αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο
αδυναμία ή καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης του έργου.
4. Ο Δήμος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία
διαδικασία αρμοδιότητας του και γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή και
απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση των έργων και την απορρόφηση των πιστώσεων.
5. Σε περίπτωση που παρά τις απαλλακτικές κατά την παρούσα σύμβαση ρήτρες για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο ανάδοχος ή άλλα τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και για οποιονδήποτε λόγο η Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας υποχρεωθεί, παρά την αποκλειστική ευθύνη του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης
Αγίας Άννας, να καταβάλει ποσά σε τρίτα πρόσωπα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μπορεί
να αναζητήσει αναγωγικά τα καταβληθέντα ποσά από τον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης
Αγίας Άννας, δυνάμει της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Τα συμβαλλόμενα μέρη για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ορίζουν
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου. Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3)
µέλη, εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, µε τους νόμιμους αναπληρωτές τους, και
ειδικότερα:
Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας :
 Τον Δρ. Αλέξανδρο Βαγγελάκο Αν. Πρ/νο ΤΣΕ της ΔΤΕ ΠΕ Εύβοιας, Π.Ε. Πολ. Μηχ/κος με

Α βαθμό, ως πρόεδρο με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Γίγα, υπάλληλο της ΔΤΕ ΠΕ
Εύβοιας, Τ.Ε. Δομ. Έργων με Β βαθμό

Δύο εκπροσώπους του ΔήμουΜαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας:
 τον κ.Γερογιάννη Γεώργιο κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών – Προϊστάμενο του

Αυτοτελούς τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ.
Λιακόπουλο Κυριάκο κλάδου ΤΕ4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, υπάλληλο του ίδιου
τμήματος.

 κ. Μπενετή Ανδρέα κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, του Αυτοτελούς τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ.Γκαρούτσο Βασίλειο
κλάδου ΤΕ4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος
Υποστήριξης Εκτέλεσης Έργων και Μελετών Περ.Ανάπτ Ευβοίας.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ειδικότερα τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα µε
τους όρους αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται για την
πληρωμή κάθε λογαριασμού - πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρμοδίως από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία.
β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την
βέλτιστη υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης
γ) ενημερώνεται για την υλοποίηση της κατασκευής του έργου
δ) εισηγείται αιτιολογημένα στους συμβαλλόμενους για την ανάγκη τροποποίησης των
όρων της προγραμματικής σύμβασης.

Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας, µε ευθύνη του Προέδρου
της και µε γραπτή πρόσκληση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί συλλογικών
οργάνων. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό µέλος της. Κάθε θέμα που αφορά τον
τόπο και τον χρόνο των συνεδριάσεων ρυθμίζεται με σχετικές αποφάσεις – προσκλήσεις
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του προέδρου. Η Επιτροπή αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα, µε απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων µελών της. Τα μέλη της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους.
Λοιπά θέματα που αφορούν την λειτουργία της, ρυθμίζονται με σχετικές αποφάσεις της
επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα Προγραμματική
Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και
τους λοιπούς όρους της Σύμβασης.
Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης, έως δώδεκα (12) μήνες, δύναται να
χορηγηθεί έως το τέλος της Πράξης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου
συμβαλλόμενου, και τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
Η ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης, δεν
μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΡΗΤΡΕΣ

1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.
2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των αντισυμβαλλομένων,
παρέχει στον έτερο αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των
συνεπειών των αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε αντίθετη
περίπτωση, το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς, αξιώνοντας κάθε θετική ή
αποθετική ζημία του, καθώς και να εγείρει κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται
στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της παρούσης προγραμματικής συμβάσεως.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και
ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης η οποία δεν επιλύεται από την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, επιλύεται από τα αρμόδια
Δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 11 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς
απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται σε πέντε (5) πρωτότυπα, από
τα οποία η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα λάβει δύο (2).

Για το
Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας

Για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος

Ο Δήμαρχος Ο Περιφερειάρχης
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ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ
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Ο κ. Χρονάς ανάφερε:“Πρόκειται για χρήσιμο και αναγκαίο έργο…. Δεν έχουμε
αντίρρηση”.

Οι κ.κ. Δούρος,Σιαλμάς ψήφισαν θετικά.

Ο κ. Αναγνωστάκης τόνισε : “μετά την άρνηση της περιφερειακής αρχής να
παραπεμφθεί το θέμα στο Π.Σ. και επειδή θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο έργο
είναι χρήσιμο,συμφωνούμε με την εισήγηση”.

Ο κ. Μπέτσιος επί του θέματος δήλωσε ότι η παράταξή του ψηφίζει ΥΠΕΡ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Eγκρίνει τη σύναψη και το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας για το έργο:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ (Β΄ΦΑΣΗ)», σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.

2. Ορίζει έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας καθώς και τον αναπληρωτή του,
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, ως ακολούθως:

Τον Δρ. Αλέξανδρο Βαγγελάκο Αν. Πρ/νο ΤΣΕ της ΔΤΕ Π.Ε. Εύβοιας, Π.Ε.
Πολ. Μηχ/κο με Α βαθμό, ως πρόεδρο με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Γίγα,
υπάλληλο της ΔΤΕ Π.Ε. Εύβοιας, Τ.Ε. Δομ. Έργων με Β βαθμό.

3. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Προγραμματικής
Σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1785
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δημοπράτησης και
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ΘΕΜΑ 50: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
του Δήμου Δελφών, του Δήμου Δωρίδας και του Δικτύου για τον Πολιτισμό και τον
Τουρισμό στη Φωκίδα “ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΛΦΩΝ” για το έργο που θα συγχρηματοδοτηθεί
από το Τεχνικό Πρόγραμμα των Περιφερειακών ΚΑΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
έτους 2021, και τον τακτικό προϋπολογισμό των Δήμων Δελφών και Δωρίδος, με
τίτλο: «Ανάπτυξη Προγραμμάτων Πολιτισμού και Τουρισμού στη Φωκίδα με έμφαση
στον Πολιτιστικό Τουρισμό - Υποστήριξη Δραστηριοτήτων που αφορούν τον
Πολιτισμό, τις Τέχνες και τον Τουρισμό στην Περιοχή των Δήμων Δελφών &
Δωρίδος», 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.
264168/2535/18-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού και αναφέρει τα κάτωθι:

Σχετ.
1. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.

2. Την υπ΄ αριθμ. 230/9/23-10-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
με την οποία εγκρίνεται το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας έτους 2021 στο οποίο περιλαμβάνεται η συμμετοχή της στο
Φεστιβάλ Πολιτισμού Δήμου Δελφών με το ποσόν των 45.000 ευρώ

3. Την υπ’ αριθμ. 169/2017 (ΑΔΑ: ΩΛΜ4Ω9Θ-9ΒΕ) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Δελφών

4. Την υπ’ αριθμ. 108/2017 (ΑΔΑ: ΨΔΧ2Ω9Ζ-ΠΨΟ) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος

5. Την υπ΄ αριθμ. 103/2017 (ΑΔΑ: 6Ε0Χ7ΛΗ-ΥΤ2) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με την υπ’ αριθμ. 169/2017 (ΑΔΑ: ΩΛΜ4Ω9Θ-9ΒΕ) απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου του Δήμου Δελφών εγκρίθηκε η ίδρυση το Καταστατικό και η Έκθεση
Σκοπιμότητας της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τίτλο «Δίκτυο για τον
πολιτισμό και τον τουρισμό στη Φωκίδα ‘Δίκτυο Δελφών’» με την Περιφέρεια Στ.
Ελλάδας και το Δήμο Δωρίδος

Με την υπ’ αριθμ. 108/2017 (ΑΔΑ: ΨΔΧ2Ω9Ζ-ΠΨΟ) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος εγκρίθηκε η ίδρυση το Καταστατικό και η Έκθεσης
Σκοπιμότητας της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τίτλο «Δίκτυο για τον
πολιτισμό και τον τουρισμό στη Φωκίδα ‘Δίκτυο Δελφών’» με την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας και το Δήμο Δελφών

Με την υπ΄ αριθμ. 103/2017 (ΑΔΑ: 6Ε0Χ7ΛΗ-ΥΤ2) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας αποφασίστηκε η Συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την
επωνυμία Δίκτυο για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό στη Φωκίδα- Δίκτυο Δελφών»

Με την υπ΄αριθμ. 230/9/23-10-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
εγκρίνεται το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021 στο
οποίο περιλαμβάνεται η συμμετοχή της στο Φεστιβάλ Πολιτισμού Δήμου Δελφών με
το ποσόν των 45.000 ευρώ καθώς και η ετήσια συμμετοχή στο Δίκτυο Δελφών με το
ποσόν των 10.000 ευρώ.

Σκοπός αυτής της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η ανάληψη
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πρωτοβουλιών που θα δράσουν ως ένα συνεκτικό πρόγραμμα ανάπτυξης της
περιοχής με όχημα τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό και ιδίως τον πολιτιστικό
Τουρισμό και στην υποστήριξη δραστηριοτήτων που αφορούν στην επιστήμη, τα
γράμματα και τις τέχνες στην ευρύτερη περιοχή των Δελφών.

Η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης του έργου
καθώς ένα πλήθος παραγόντων (η οικονομική συγκυρία, η έλλειψη εξειδικευμένου
επιστημονικού αλλά και τεχνικού προσωπικού και εξοπλισμού κ.ά.) καθιστούν
αναγκαία τη σύμπραξη περισσοτέρων του ενός φορέων στη διαχείριση δράσεων και
προγραμμάτων, που από τη φύση τους απαιτούν ένα σταθερό σχήμα συνεργασίας,
ώστε να μεγιστοποιηθούν τα προσδοκώμενα θετικά αποτελέσματα.

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 των Δήμων Δελφών και Δωρίδος και συνακόλουθα η
Περιφέρεια αντλεί ωφέλεια από τη πραγμάτωσή του.

Επισυνάπτεται το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΡΘΡΟΥ 100 Ν.3852/2010

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ
ΦΩΚΙΔΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΕΛΦΩΝ & ΔΩΡΙΔΟΣ

Συμβαλλόμενοι:
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
3. ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
4. ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
5. ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΟ 1  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΑΡΘΡΟ 2  ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 3  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
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ΑΡΘΡΟ 4  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΑΡΘΡΟ 5  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΑΡΘΡΟ 6  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 7  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΡΘΡΟ 8  ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 9  ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΡΗΤΡΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Στην ΑΘΗΝΑ σήμερα στις …………………………. 2020, ημέρα ………………………… οι
παρακάτω φορείς, που θα καλούνται στο εξής «Συμβαλλόμενοι»:
1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκπροσωπείται νόμιμα από την
Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Λίνα Μενδώνη.
2. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Περιφερειάρχη, κ. Φάνη Σπανό.
3. Ο Δήμος Δελφών, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο, κ. Παναγιώτη
Ταγκαλή.
4. Ο Δήμος Δωρίδος, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο, κ. Γεώργιο
Καπεντζώνη.
5. Η Α.Μ.Κ.Ε. υπό μορφή Δικτύου κατ’ άρθρο 101 Ν.3852/2010 με την ονομασία
«Δίκτυο για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό στη Φωκίδα ¨Δίκτυο Δελφών¨», που
εκπροσωπείται νόμιμα από τον εξουσιοδοτημένο Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Νικόλαο
Κατσικούλη.

Έχοντας υπόψη:
 Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87)
και ειδικότερα τα άρθρα 100 και 278 αυτού, όπως τροποποιημένα
ισχύουν.
 Τον Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της
Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)».
 Το Άρθρο 21 του Ν. 4690/2020 (επανεκτυπωμένο λόγω λάθους
ΦΕΚ Α΄ 104) «Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση
προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθμού», όπως αυτό ισχύει.
 Το Ν. 3463/2006 (Α΄ 114).
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 Τον Ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση,
λειτουργία … Διοίκησης», όπως ισχύει.
 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.
 Τον Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
 Τον Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 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».
 Τον Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας, δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Τον Ν. 4281/2014 (Α΄ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου
Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
 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».
 Το Π.Δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων...
Πολιτισμού και Αθλητισμού».
 Το Π.Δ. 4/2018 (Α΄ 7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
 Το Π.Δ. 148/2010 (Α΄ 241) «Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Την υπ’ αριθμ. 169/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
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του Δήμου Δελφών με τίτλο «Έγκριση ίδρυσης Αστικής Μη
Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τίτλο «Δίκτυο για τον πολιτισμό και
τον τουρισμό στη Φωκίδα �Δίκτυο Δελφών’» με την Περιφέρεια Στ.
Ελλάδας και το Δήμο Δωρίδος και του Καταστατικού αυτής και της
Έκθεσης Σκοπιμότητας, κατ άρθρο 101 του Ν.3852/2010» με ΑΔΑ:
ΩΛΜ4Ω9Θ-9ΒΕ
 Την υπ’ αριθμ. 108/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Δωρίδος με τίτλο «Έγκριση ίδρυσης Αστικής Μη
Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τίτλο «Δίκτυο για τον πολιτισμό και
τον τουρισμό στη Φωκίδα �Δίκτυο Δελφών’» με την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας και το Δήμο Δελφών και του Καταστατικού αυτής
και της Έκθεσης Σκοπιμότητας, κατ’ άρθρο 101 του Ν.3852/2010»
με ΑΔΑ: ΨΔΧ2Ω9Ζ-ΠΨΟ
 Την υπ΄ αριθμ. 103/2017 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας με τίτλο Συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την
επωνυμία Δίκτυο για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό στη Φωκίδα-
Δίκτυο Δελφών» με ΑΔΑ:6Ε0Χ7ΛΗ-ΥΤ2.
 Την υπ΄αριθμ. 230/9/23-10-2020 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται το τεχνικό πρόγραμμα της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021 στο οποίο
περιλαμβάνεται η συμμετοχή της στο Φεστιβάλ Πολιτισμού Δήμου
Δελφών με το ποσόν των 45.000 ευρώ καθώς και η ετήσια
συμμετοχή στο Δίκτυο Δελφών με το ποσόν των 10.000 ευρώ.
 Την με αριθμό …/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία αποφασίστηκε η
υπογραφή της παρούσας και ορίστηκε το μέλος της Επιτροπής
Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του.
 Την με αριθμό …/2021 Απόφαση δέσμευσης πίστωσης της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
 Την με αριθμό …/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Δελφών, με την οποία αποφασίστηκε η υπογραφή της
παρούσας, διατέθηκε η πίστωση του προϋπολογισμού και
ορίστηκε το μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης με τον
αναπληρωτή του.
 Την με αριθμό …/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Δωρίδος, με την οποία αποφασίστηκε η υπογραφή της
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παρούσας, διατέθηκε η πίστωση του προϋπολογισμού και
ορίστηκε το μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης με τον
αναπληρωτή του.
 Την με αριθμό …/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του «Δικτύου Δελφών», με την οποία αποφασίστηκε η υπογραφή
της παρούσας, και ορίστηκε το μέλος της Επιτροπής
Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του.
 Το γεγονός ότι από την Παρούσα Προγραμματική Σύμβαση
Πολιτιστικής Ανάπτυξης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος των
πιστώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι άνω συμβαλλόμενοι συμφωνούν από κοινού να αναλάβουν
ανάπτυξη προγραμμάτων πολιτισμού και τουρισμού στη Φωκίδα
με έμφαση στον πολιτιστικό τουρισμό και στην υποστήριξη
δραστηριοτήτων που αφορούν στην επιστήμη, τα γράμματα και τις
τέχνες στην ευρύτερη περιοχή των Δελφών.

Σκοπός αυτής της προγραμματικής σύμβασης είναι η
ανάληψη πρωτοβουλιών που θα δράσουν ως ένα συνεκτικό
πρόγραμμα ανάπτυξης της περιοχής με όχημα τον Πολιτισμό και
τον Τουρισμό και ιδίως τον πολιτιστικό Τουρισμό.

Ένα πλήθος παραγόντων (η οικονομική συγκυρία, η έλλειψη
εξειδικευμένου επιστημονικού αλλά και τεχνικού προσωπικού και
εξοπλισμού κ.ά.) καθιστούν αναγκαία τη σύμπραξη περισσοτέρων
του ενός φορέων στη διαχείριση δράσεων και προγραμμάτων, που
από τη φύση τους απαιτούν ένα σταθερό σχήμα συνεργασίας,
ώστε να μεγιστοποιηθούν τα προσδοκώμενα θετικά αποτελέσματα.

Για τους ανωτέρω λόγους τα συμβαλλόμενα μέρη
προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του
Ν.3852/2010, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής
Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους
ειδικούς όρους και προϋποθέσεις για την εκτέλεση του
αντικειμένου της.
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ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Με βάση το αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης,
τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών επιμερίζονται ως
εξής:
1. Ο Δήμος Δελφών αναλαμβάνει:
Α. Να παραχωρήσει τη λειτουργία των εξής μουσειακών και
εκθεσιακών του χώρων, με τα πωλητήρια αυτών: α) Τη Δημοτική
Πινακοθήκη «Σπύρος Παπαλουκάς» στην Άμφισσα, β) Το Μουσείο
Ελληνικής Επανάστασης - Οικία Πανουργιά, στην Άμφισσα, γ) Το
κτήριο του παλιού Νοσοκομείου στην Άμφισσα,δ) το Ναυτικό –
Ιστορικό Μουσείο Γαλαξιδίου στο Γαλαξίδι, ε) το Μουσείο Δελφικών
Εορτών- Οικία Άγγελου Σικελιανού στους Δελφούς, στ) το
Εθνολογικό – Λαογραφικό Μουσείο Χρισσού (Συλλογή Ηλία Ε.
Δαραδήμου) στο Χρισσό, ζ) το Μουσείο Επισκόπου Σαλώνων Ησαΐα
στη Δεσφίνα, η) το Μουσείο Αθανασίου Διάκου στον Αθανάσιο
Διάκο.
Β. Επίσης θα μπορεί με απόφαση Δημάρχου να διαθέτει και τυχόν
κατάλληλο προσωπικό του Δήμου για την ενίσχυση της
λειτουργίας αυτών των μουσειακών χώρων.
Γ. Ο Δήμος Δελφών αναλαμβάνει επίσης να διαθέσει πόρους, όπως
εξειδικεύεται στο άρθρο 4 της παρούσας, τόσο για την τουριστική
προβολή που συνδέεται με τους σκοπούς της παρούσας
προγραμματικής σύμβασης, όσο και για την εκτέλεση σημαντικών
πολιτιστικών εκδηλώσεων, που παρουσιάζουν εξωστρέφεια και
μπορούν, εφόσον οργανωθούν και προβληθούν σωστά, να
συμβάλουν σημαντικά στην τουριστική και εν γένει ανάπτυξη της
περιοχής. Τέτοιες είναι ιδίως: α) ο αποκριάτικος κύκλος, β) το
Δελφικό Οικονομικό Φόρουμ, γ) ο επετειακός επαναστατικός
κύκλος, δ) ο εορτασμός της επετείου των 200 ετών από την κήρυξη
της Επανάστασης του 1821, δ) το Φεστιβάλ Δελφών, ε) το Φεστιβάλ
Σικελιανού, στ) τα «Φωκικά» – Εικαστικός Κύκλος και ζ)
χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.
Δ. Ο Δήμος Δελφών αναλαμβάνει να παραχωρήσει επίσης τη
λειτουργία του Εικαστικού Εργαστηρίου Άμφισσας.
Ε. Ο Δήμος Δελφών αναλαμβάνει να ορίσει έναν εκπρόσωπο, με
τον αναπληρωτή του, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου

ΑΔΑ: ΩΕΨΔ7ΛΗ-ΕΑΧ



143

8 της παρούσας σύμβασης.

2. Ο Δήμος Δωρίδος αναλαμβάνει:
Α.Να παραχωρήσει τη λειτουργία των ιστορικών και λαογραφικών
μουσειακών και εκθεσιακών του χώρων.
Β. Επίσης θα μπορεί με απόφαση Δημάρχου να διαθέτει και τυχόν
κατάλληλο προσωπικό του Δήμου για την ενίσχυση της
λειτουργίας αυτών των μουσειακών χώρων.
Γ. Ο Δήμος Δωρίδος αναλαμβάνει επίσης να διαθέσει πόρους,
όπως εξειδικεύεται στο άρθρο 4 της παρούσας, τόσο για την
τουριστική προβολή που συνδέεται με τους σκοπούς της παρούσας
προγραμματικής σύμβασης, όσο και για την εκτέλεση σημαντικών
πολιτιστικών εκδηλώσεων, που παρουσιάζουν εξωστρέφεια και
μπορούν, εφόσον οργανωθούν και προβληθούν σωστά, να
συμβάλουν σημαντικά στην τουριστική και εν γένει ανάπτυξη της
περιοχής. Τέτοιες είναι ιδίως: α) το Φεστιβάλ Δελφών, και β) ο
αποκριάτικος κύκλος.
Ε. Ο Δήμος Δωρίδος αναλαμβάνει να ορίσει έναν εκπρόσωπο, με
τον αναπληρωτή του, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου
8 της παρούσας σύμβασης.

3. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει:
Α. Να διαθέσει πόρους, όπως εξειδικεύεται στο άρθρο 4 της
παρούσας:
α) για την εκτέλεση σημαντικών πολιτιστικών εκδηλώσεων, που
παρουσιάζουν εξωστρέφεια και μπορούν, εφόσον οργανωθούν και
προβληθούν σωστά, να συμβάλουν σημαντικά στην τουριστική και
εν γένει ανάπτυξη της περιοχής, όπως είναι το Φεστιβάλ Δελφών
και
β) για την τουριστική προβολή που συνδέεται με τους σκοπούς της
παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
Β. Να ορίσει έναν εκπρόσωπο, με τον αναπληρωτή του, στην
Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8 της παρούσας σύμβασης.

4. Το «Δίκτυο για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό στη Φωκίδα
"Δίκτυο Δελφών"», ως Φορέας Υλοποίησης, αναλαμβάνει:
Α. Τη λειτουργία των μουσειακών χώρων και εκθέσεων, καθώς και
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τη λειτουργία πωλητηρίων-εκθετηρίων αναμνηστικών και δώρων
στους ανωτέρω χώρους, που του παραχωρούν ως ανωτέρω οι δύο
Δήμοι.
Β. Την οργάνωση και διαχείριση (συμπεριλαμβανομένης της
ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών και την εξόφληση αυτών,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία) σημαντικών
πολιτιστικών εκδηλώσεων, που παρουσιάζουν εξωστρέφεια και
μπορούν, εφόσον οργανωθούν και προβληθούν σωστά, να
συμβάλουν σημαντικά στην τουριστική και εν γένει ανάπτυξη της
περιοχής. Τέτοιες είναι ιδίως: α) ο αποκριάτικος κύκλος, β) το
Δελφικό Οικονομικό Φόρουμ, γ) ο επετειακός επαναστατικός
κύκλος, δ) ο εορτασμός της επετείου των 200 ετών από την κήρυξη
της Επανάστασης του 1821, δ) το Φεστιβάλ Δελφών, ε) το Φεστιβάλ
Σικελιανού, στ) τα «Φωκικά» – Εικαστικός Κύκλος και ζ)
χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.
Γ. Την οργάνωση και διαχείριση του Εικαστικού Εργαστηρίου
Άμφισσας (συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης υπηρεσιών και
προμηθειών και την εξόφληση αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην κείμενη νομοθεσία).
Δ. Την υλοποίηση των δράσεων της τουριστικής προβολής, που
εξυπηρετούν τους σκοπούς της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης (συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης υπηρεσιών και
προμηθειών και την εξόφληση αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην κείμενη νομοθεσία).
Ε. Να ορίσει έναν εκπρόσωπο, με τον αναπληρωτή του, στην
Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8 της παρούσας σύμβασης.

5. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αναλαμβάνει:
Α. Τη γενικότερη υποβοήθηση, ενθάρρυνση και συμβουλευτική
υποστήριξη των λοιπών συμβαλλομένων και του εγχειρήματος της
ανάπτυξης του πολιτισμού και του πολιτιστικού τουρισμού δια της
παρούσας προγραμματικής σύμβασης στο Νομό Φωκίδας.
Β. Να ορίσει έναν εκπρόσωπο, με τον αναπληρωτή του, στην
Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8 της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 4
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
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1. Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσας για την
κάλυψη των εξόδων που προκύπτουν για την εκπλήρωση του
ανωτέρω σκοπού ανέρχεται συνολικά για ένα (1) έτος στο ποσό
των τριακοσίων μια χιλιάδων (346.000,00) ευρώ ανά έτος,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως αναλύεται κατωτέρω.
2. Οι πόροι για την υλοποίηση της παρούσας θα προέλθουν από
το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους
2021(Περιφερειακοί ΚΑΠ) & τον τακτικό προϋπολογισμό των
Δήμων Δελφών και Δωρίδος, όπως προβλέπεται στην υπ’
αρ. …/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Δελφών, στην υπ΄ αρ. …/2020Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος και στην υπ΄ αρ. 230/9/23-10-
2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία
εγκρίνεται το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας έτους 2021.
3. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (κωδικός εσόδων Α4)
αναλαμβάνει την καταβολή δαπάνης σαράντα πέντε χιλιάδων
(45.000,00) ευρώ που κατανέμονται ως εξής:
α) Φεστιβάλ Δελφών: 40.000 ευρώ (κωδικός εξόδων Β2.2), και
β) Τουριστική προβολή 5.000 ευρώ (κωδικός εξόδων Β2.6), και
αφορούν στην κάλυψη του κόστους αναθέσεων υπηρεσιών και
προμηθειών σε τρίτους και των επιμέρους εκδηλώσεων (ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά αναφέρονται: αμοιβές προσωπικού,
λειτουργικά έξοδα, αναλώσιμα είδη, δαπάνες προβολής, ηχητικών
καλύψεων, αμοιβές καλλιτεχνών, έξοδα φιλοξενίας και εστίασης,
δαπάνες μετακινήσεων, μικροέξοδα κ.λπ.)

4. Ο Δήμος Δελφών (κωδικός εσόδων Α2) αναλαμβάνει την
καταβολή δαπάνης διακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων
επτακοσίων (254.700,00) ευρώ που κατανέμονται ως εξής:
α) Λειτουργία Εκθέσεων και Μουσειακών Χώρων Δήμου: 68.000,00
ευρώ,(κωδικός εξόδων Β2.1),
β) Φεστιβάλ Δελφών: 26.700,00 ευρώ (κωδικός εξόδων Β2.2),
γ) Εκδηλώσεις «Αποκριάτικου Κύκλου»: 64.000,00 ευρώ(κωδικός
εξόδων Β2.3.1),
δ) Εκδηλώσεις «Επαναστατικού Κύκλου»: 10.000,00 ευρώ(κωδικός
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εξόδων Β2.4),
ε) Δελφικό Οικονομικό Φόρουμ: 6.000,00 ευρώ (κωδικός εξόδων
Β2.5), ,
στ) Τουριστική προβολή: 5.000,00 ευρώ,(κωδικός εξόδων Β2.6),
που αφορούν στην κάλυψη του κόστους των πάγιων αναγκών
λειτουργίας των χώρων, των αναθέσεων υπηρεσιών και
προμηθειών σε τρίτους και των επιμέρους εκδηλώσεων (ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά αναφέρονται: αμοιβές προσωπικού,
λειτουργικά έξοδα, αναλώσιμα είδη, δαπάνες προβολής, ηχητικών
καλύψεων, αμοιβές καλλιτεχνών, έξοδα φιλοξενίας και εστίασης,
δαπάνες μετακινήσεων, μικροέξοδα κ.λπ.)
ζ) Εκδηλώσεις Εορτασμού 200 ετών από την κήρυξη της Ελληνικής
Επανάστασης: 50.000,00 ευρώ (κωδικός εξόδων Β.2.7),
η) Φεστιβάλ Σικελιανού: 10.000,00 ευρώ (κωδικός εξόδων Β.2.8),
θ) Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις: 5.000,00 ευρώ (κωδικός εξόδων
Β.2.9) και
ι) Εκδηλώσεις «ΦΩΚΙΚΑ»: 10.000,00 ευρώ (κωδικός εξόδων Β.2.10)

5. Ο Δήμος Δωρίδος αναλαμβάνει την καταβολή δαπάνης σαράντα
έξι χιλιάδων τριακοσίων (46.300,00)ευρώ που κατανέμονται ως
εξής:
α) Εκδηλώσεις « Αποκριάτικου κύκλου» : 8.000,00 ευρώ (κωδικός
εξόδων Β2.3.1)
β) Φεστιβάλ Δελφών: 13.300,00 ευρώ (κωδικός εξόδων Β2.2) και
γ) Τουριστική προβολή 25.000,00 ευρώ (κωδικός εξόδων Β2.6), που
αφορούν στην κάλυψη του κόστους των πάγιων αναγκών
λειτουργίας των χώρων, των αναθέσεων υπηρεσιών και
προμηθειών σε τρίτους και των επιμέρους εκδηλώσεων (ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά αναφέρονται: αμοιβές προσωπικού,
λειτουργικά έξοδα, αναλώσιμα είδη, δαπάνες προβολής, ηχητικών
καλύψεων, αμοιβές καλλιτεχνών, έξοδα φιλοξενίας και εστίασης,
δαπάνες μετακινήσεων, μικροέξοδα κ.λπ.)

6. Οι συμβαλλόμενοι δεν αναλαμβάνουν καμία άλλη οικονομική
υποχρέωση μεταξύ τους ή έναντι άλλου τρίτου ή οποιαδήποτε
άλλη δαπάνη πλην των περιγραφόμενων ανωτέρω στα πλαίσια
του προϋπολογισμού της προγραμματικής σύμβασης. Ρητά
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συμφωνείται ότι, για την υλοποίηση του αντικειμένου της
παρούσας σύμβασης, ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των
συμβαλλομένων ή και τρίτων θα προκαλείται σε βάρος του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

7. Οι πληρωμές από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Δήμο
Δελφών και το Δήμο Δωρίδος προς τον φορέα υλοποίησης των
διαφόρων δράσεων («Δίκτυο Δελφών») θα πραγματοποιούνται σε
τριμηνιαίες ισόποσες δόσεις (με αφετηρία την ημέρα υπογραφής
της σύμβασης και ολοκλήρωση 15 ημέρες πριν τη συμπλήρωση της
χρονικής της διάρκειας) και αντιστοιχούν στην αποπληρωμή των
αναληφθεισών με το παρόν υποχρεώσεων, μετά την οριστική
παραλαβή του προβλεπόμενου στο άρθρο 3 αντικειμένου της
προγραμματικής σύμβασης από την προβλεπόμενη στο άρθρο 8
της παρούσας, Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία θα βεβαιώνει
το είδος των δαπανών και την ομαλή εκτέλεση του προγράμματος
δράσης.

ΑΡΘΡΟ 5
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης
αναλύεται στη συνέχεια, ενώ η τελική του μορφή θα διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια της
ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα στο πεδίο της
μελέτης. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση θα υλοποιείται κατά
περιόδους και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ως κατωτέρω:
1. Λειτουργία μουσειακών χώρων και εκθέσεων: καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους.
2. Επιμέρους εκδηλώσεις: κατά τη χρονική περίοδο του έτους στην
οποία αντιστοιχούν.
3. Φεστιβάλ Δελφών: Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος.
4. Εικαστικό Εργαστήρι: καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
5. Τουριστική προβολή: καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
6. Φόρουμ Δελφών, κατά τη χρονική περίοδο του έτους στην οποία
αντιστοιχεί.

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται μονοετής, δηλαδή αρχίζει
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από την 01/01/2021και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 31/12/2021.
Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών,
πριν από τη λήξη αυτής, μόνο ύστερα από νέες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των
Συμβαλλομένων και σχετική έγγραφη συμφωνία τους, κατόπιν σχετικής εισήγησης της
Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 7
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του προγράμματος ορίζεται η περιοχή του Νομού
Φωκίδας, δηλαδή των δύο Δήμων Δελφών και Δωρίδος.

ΑΡΘΡΟ 8
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς ρητά συμφωνούν και συναποδέχονται ότι, την παρακολούθηση
της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, έχει η Επιτροπή Παρακολούθησης που
αποτελείται από τους εξής:
1. Τον κ. …………………………., εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με
αναπληρωτή του τον κ. …………………………………….
2. Τον κ. …………………………, εκπρόσωπο του Δήμου Δελφών, με αναπληρωτή του τον
κ. …………………………………..
3. Τον κ. ……………………………., εκπρόσωπο του Δήμου Δωρίδος, με αναπληρωτή του τον
κ. ………………………………...
4. Τον κ. ……………………………, εκπρόσωπο του «Δικτύου Δελφών», με αναπληρωτή του
τον κ. ………………………………….
5. Την κ. Γκάτζιου Αναστασία, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δράσεων και
Εποπτείας, εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με αναπληρωτή τον
κ. Ανδρέου Ιωάννη, Προϊστάμενο του Τμήματος Περιφερειακής Πολιτικής, Φεστιβάλ και
Υποστήριξης Δράσεων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα οριστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτής.

Οι αρμοδιότητες του οργάνου παρακολούθησης είναι οι εξής:
Α. Παρακολουθεί και συντονίζει την υλοποίηση του αντικειμένου,
την τήρηση των όρων της και την τήρηση των εκατέρωθεν
υποχρεώσεων, καθώς και την ομαλή πορεία εκτέλεσης της
παρούσας. Εισηγείται προς τα συμβαλλόμενα μέρη κάθε
αναγκαίο μέτρο και ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας,
ενώ εισηγείται τυχόν παράταση του χρόνου ολοκλήρωσής της.
Εκδίδει Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης,
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η οποία θα συντάσσεται πριν την καταβολή κάθε δόσης που
προβλέπεται στο άρθρο (4) της παρούσας και θα τυγχάνει
αναλυτική ως προς τις δαπάνες που εκτελέστηκαν και την
αντιστοιχία τους με τους σκοπούς της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης και την ομαλή κατά το δυνατόν εκτέλεση του
προβλεπομένου χρονοδιαγράμματος.
Β. Συντάσσει έκθεση σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.
Γ. Επιλαμβάνεται τυχόν προβλημάτων ή διαφωνιών που θα
προκύψουν κατά την υλοποίηση της σύμβασης. Σε περίπτωση που
δεν μπορεί να δώσει λύση απευθύνεται στα αρμόδια συλλογικά
όργανα των Συμβαλλομένων.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει κατόπιν
πρόσκλησης του Προέδρου της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι
αιτιολογημένες και δεσμεύουν τα συμβαλλόμενα μέρη.

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.

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη
λειτουργία της Επιτροπής, θα καθορίζονται με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 9
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΡΗΤΡΕΣ

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από
αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και
σχετική απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων

ΑΔΑ: ΩΕΨΔ7ΛΗ-ΕΑΧ



150

μερών, η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να
συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς
όρους της, με εξαίρεση το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
αυτής και τον τρόπο υλοποίησής του. Ειδικότερα, παράταση της
διάρκειας της σύμβασης δύναται να χορηγηθεί για διάστημα έως
έξι (6) μηνών, αποκλειστικά για λόγους που αφορούν την
ολοκλήρωση του αντικειμένου της.
Η παράβαση οποιουσδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης,
που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα
συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα λοιπά μέλη το δικαίωμα να
αξιώσουν αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε
εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως, αδυναμίας ή αμέλειας
προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους, τα
αντισυμβαλλόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη
σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε
θετική ή αποθετική ζημία.
Κάθε διαφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων σχετική με την ερμηνεία
της παρούσας σύμβασης επιλύεται σύμφωνα με της κείμενες
διατάξεις της Εθνικής Νομοθεσίας.
Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευθέτηση των
ζητημάτων που τυχόν προκύπτουν και να μεριμνούν για τη
συμβιβαστική επίλυση των διαφορών που ενδεχόμενα να ανακύπτουν
μεταξύ της από την εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης.
Σε περίπτωση που οι διαφορές (που αφορούν στην εκτέλεση και
ερμηνεία των όρων της παρούσας) δεν επιλύονται μεταξύ των
συμβαλλομένων από την Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας
σύμβασης ή άλλο μονομελές ή συλλογικό όργανο των συμβαλλομένων,
συμφωνείται ότι τόπος εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης ορίζεται
η πόλη της Άμφισσας και κατά τόπο αρμόδια Δικαστήρια ορίζονται
τα καθ’ ύλη αρμόδια Δικαστήρια της Άμφισσας.
Η παράβαση οποιουδήποτε από της όρους της παρούσας σύμβασης,
οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, ή η παράβαση των διατάξεων
του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από
τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο
μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε
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θετική ή αποθετική ζημία του.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα
συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε
η παρούσα και υπογράφεται σε δέκα πρωτότυπα, έλαβε δε
κάθε συμβαλλόμενος από δύο.

(Τίθενται πρωτότυπες σφραγίδες-υπογραφές των συμβαλλομένων)

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΦΟΡΕΑΣ/ ΝΟΜΙΜΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Λίνα Μενδώνη
Υπουργός

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Φάνης Σπανός
Περιφερειάρχης

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Παναγιώτης Ταγκαλής

Δήμαρχος

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Γεώργιος Καπεντζώνης

Δήμαρχος

«Δίκτυο για τον Πολιτισμό
και τον Τουρισμό στη Φωκίδα

¨ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΛΦΩΝ¨»
Νικόλαος Κατσικούλης

Πρόεδρος Δ.Σ.
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Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε ΑΠΟΧΗ.

Ο κ. Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση τονίζοντας τα ακόλουθα: “Δεν έχουμε καμιά
εικόνα για το προσφερόμενο έργο από πλευράς δικτύου….
Δεν γνωρίζουμε τον κανονισμό λειτουργίας και το πρόγραμμα του….
Για αυτό…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση”.

Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

Ο κ. Μπέτσιος επί του θέματος δήλωσε ότι η παράταξή του ψηφίζει ΥΠΕΡ με την
παρατήρηση οι οργανισμοί και φορείς τη περιφέρειας να υποβάλλουν απολογισμό
πεπραγμένων καθώς και προγραμματισμό δράσης.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1.Εγκρίνει τη σύναψη και το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
του Δήμου Δελφών, του Δήμου Δωρίδας και του Δικτύου για τον Πολιτισμό και τον
Τουρισμό στη Φωκίδα “ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΛΦΩΝ” για το έργο που θα
συγχρηματοδοτηθεί από το Τεχνικό Πρόγραμμα των Περιφερειακών ΚΑΠ
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021 και τον τακτικό προϋπολογισμό των
Δήμων Δελφών και Δωρίδος, με τίτλο: «Ανάπτυξη Προγραμμάτων Πολιτισμού και
Τουρισμού στη Φωκίδα με έμφαση στον Πολιτιστικό Τουρισμό-Υποστήριξη
Δραστηριοτήτων που αφορούν τον Πολιτισμό, τις Τέχνες και τον Τουρισμό στην
Περιοχή των Δήμων Δελφών & Δωρίδος» σύμφωνα με το ανωτέρω συνημμένο
σχέδιο και την

2. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.
3.Ορίζει ένα (1) μέλος στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από πλευράς

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τον αναπληρωτή του, από την Οικονομική
Επιτροπή ως ακολούθως :
 Τον κ.Ηλία Μπουρμά ,Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Τουρισμού και

Πολιτισμού ,με αναπληρωτή του τον κ.Χαράλαμπο Φάκο, Περιφερειακό
Σύμβουλο της παράταξης “Πατρίδα μας η Στερεά”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1786
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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 ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστείδης Τασιός Δημήτριος Βουρδάνος Ουρανία Ντριβαλά

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Μαρία Αναγνώστου

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Νικόλαος Μπέτσιος

Αναστάσιος Χρονάς
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