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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 8ης Δεκεμβρίου 2020
Αριθμός Πρακτικού 45

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 8 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,υπό την
Προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού,(από το 18ο τακτικό θέμα
μέχρι και το 27ο ) και προεδρεύοντος του κ. Αριστείδη Τασιού, Αντιπροέδρου της Οικονομικής
Επιτροπής, (σε όλα τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης) , ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’
αριθμ. 1690/30-09-2019 απόφασή της (ΑΔΑ: ΨΩΦΨ7ΛΗ-Ι4Η). Δυνάμει της υπ΄αριθμ.
(οικ.)257824/1935/04-12-2020 πρόσκλησης, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, κλήθηκε να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 44/01-12-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την Προσφυγή του Αργυρίου Ζούκα και της Κωνσταντίνας
Χαρδαλιά]

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την Προσφυγή της Μαρίας Κωστάκου]

ΘΕΜΑ 4ο:Διαβίβαση γνωμοδότησης Δικηγόρου σχετικά με από 11 Ιουνίου 2020 αίτηση του
Κωνσταντίνου Πάττα προς την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» για εξωδικαστική επίλυση
διαφοράς.
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ΘΕΜΑ 5ο:Εξωδικαστικός συμβιβασμός με την Ευθυμία Τσατσάνη, Δικηγόρο, σχετικά με το ποσό
της αμοιβής της για την εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, ενώπιον του
Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 6ο:Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής του άρθρου 221 του
Ν.4412/2016 για την υπηρεσία "Υπηρεσίες Συμβούλου για την προώθηση της υλοποίησης του
Περιφερειακού Πάρκου Ευρυτανίας σύμφωνα με το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΠΧΠ) (ΦΕΚ 199 Α.Α.Π./14-12-2018) " της Π.Ε. Ευρυτανίας .

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) χρόνων, στο
πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67ετών για την Π. Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για
αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Φωκίδας.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 9ο: Παραχώρηση δωρεάν, κατά χρήση οικοπέδου χώρου για την ανέγερση
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.) Στερεάς Ελλάδας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 10ο:α)Έγκριση πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού
για την προμήθεια «Χορτοκοπτικού Βραχίονα», β) ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και γ)
έγκριση της συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης,
προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε. Βοιωτίας.(εξ αναβολής)

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση: α)διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Σάκων ψυχρής
ασφάλτου (450 τόνοι)» για τα έτη 2020-2021 με προϋπολογισμό 74.400,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), β) των όρων της συνημμένης Διακήρυξης,Π.Ε. Εύβοιας.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 12ο: Διόρθωση της 1167/15-9-2020 (πρακτικού 33ο , ΑΔΑ : ΩΔΝΡ7ΛΗ-ΥΣΚ) Απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατ’ εφαρμογή της 1492/2020
απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και των διατάξεων του
άρθρου 367 του Ν.4412/2016,Π.Ε. Βοιωτίας.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση δαπάνης για την αποπληρωμή των δικαιούχων της απαλλοτρίωσης του
έργου «Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33) – (συνέχιση)».

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας
073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών
του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020 ,Π.Ε.
Εύβοιας.
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ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας
073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών
του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020 ,Π.Ε.
Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 16ο:Α «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού
Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
έτους 2020».

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

ΘΕΜΑ 17ο:«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ
Φθιώτιδας, έτους 2020».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Λιμενικού
Ταμείου Φθιώτιδας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και έγκριση υποβολής πρότασης για
ένταξη του έργου με τίτλο: «Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Δ.Δ Αχλαδίου» Π.Ε Φθιώτιδας, σε
μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (Ε.Π.ΑΛ.&Θ.) 2014-2020,
προϋπολογισμού : 3.400.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Λιμενικού
Ταμείου Φθιώτιδας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και έγκριση υποβολής πρότασης για
ένταξη του έργου με τίτλο: «Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Γλύφας» Π.Ε Φθιώτιδας, σε μέτρο
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (Ε.Π.ΑΛ.&Θ.) 2014-2020,
προϋπολογισμού :2.500.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση νέου Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδος και του Ν.Π.Δ.Δ. ''Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών'' «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» με
διακριτό τίτλο ΕΚΕΦΕ «Δ» για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία Παρατηρητηρίου
Περιβάλλοντος για την τσιμεντοβιομηχανία στα όρια δραστηριοποίησής της στην Περιφέρεια
Στερεάς».

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρότασης τροποποίησης π/υ (μείωση) σε έργο της ΣΑΕΠ766 και ένταξη
νέου έργου στο Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΘΕΜΑ 22ο:Πρόταση ένταξης νέων έργων στην ΣΑΕΠ866, αρμοδιότητας Δήμου Δομοκού μετά
τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΙΑΝΟΣ”).

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση τεχνικών έργων και
καθαρισμός ρεμάτων στις Δ.Ε. Γραβιάς και Παρνασσού από φερτά υλικά»προϋπολογισμού
154.000,00€ με ΦΠΑ Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -
Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Γ΄ Φάση Λιμένα
Μαντουδίου» Π.Ε. Εύβοιας , προϋπολογισμού 10.000.000,00€ με ΦΠΑ.(εξ αναβολής)

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου
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«Συντήρηση επαρχιακής οδού 1 (Κομποτάδες,Μεξιάτες,Λουτρά Υπάτης, Αργυροχώρι,
Αμαλώτα)» προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Αποπεράτωση του έργου “Κατασκευή
γέφυρας στο χείμαρρο Ίναχο του επαρχιακού δρόμου Περιβολίου Μαρμάρων Νομού
Φθιώτιδας”»προϋπολογισμού 750.000,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση: α)διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Διαχείριση
άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού πεδίου 2020-2021» προϋπολογισμού
263.748,30€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% & των δικαιωμάτων προαίρεσης (10.000 €)
και β)των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού, Π.Ε. Βοιωτίας.(εξ αναβολής)

ΘΕΜΑ 28ο: Δημοπράτηση του 4ου υποέργου με τίτλο: «Επισκευή – Συντήρηση Κέντρου
Υγείας Ψαχνών» του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Κέντρων Υγείας στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας»προϋπολογισμού 270.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 29ο:Δημοπράτηση του 6ου υποέργου: «Επισκευή - συντήρηση Κέντρου Υγείας
Αμφίκλειας»προϋπολογισμού 150.000,00€ με ΦΠΑ, του έργου: «Επισκευή - συντήρηση
Κέντρων Υγείας Στερεάς Ελλάδας», Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση: α) Προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, σύμφωνα με την παρ. 2.γ, του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με το άρθρο 32 Α,
του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το Ν. 4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, β)
Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου, γ)
Ορισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Αρχής που θα
διενεργήσει τον διαγωνισμό και δ) Εξουσιοδότηση για σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού του 9ου
υποέργου«Αντιπλημμυρικά έργα ορεινής κοίτης υδατορεμάτων και χειμάρρων που συμβάλλουν
στο Σπερχειό ποταμό»προϋπολογισμού 370.000,00 με ΦΠΑ, του έργου “Επείγοντα
αντιπλημμυρικά έργα στο Σπερχειό ποταμό και στους συμβάλλοντες χειμάρρους σε αυτόν”.

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «Περιφερειακός δρόμος
Τρίκορφου-Α΄ Φάση»Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου « Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση
Τέμπλα επί της επαρχιακής οδού Βελαώρα-Τοπολιάνας-Βρουβιανά Αιτωλοκαρνανίας»
προϋπολογισμού 1.690.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ,αναδόχου εταιρείας ΑΕΤΕΘ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 33ο:Μερική αποδοχή της από 15-9-2020 αίτησης – όχλησης αποζημίωσης θετικών
ζημιών της κοινοπραξίας «ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – GREEN & SPACE E.Π.Ε.»,
αναδόχου του έργου: «Κατασκευή γέφυρας στο χείμαρρο ΄Ιναχο του επαρχιακού δρόμου
Περιβολίου-Μαρμάρων».

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 245380/1084/19-11-2020 Ορθή επανάληψη 3-12-2020
(ΑΔΑ:6ΠΧΜ7ΛΗ-83Σ) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας περί Διάθεσης Μέσων
και Πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην αντιμετώπιση πλημμυρικών
φαινομένων (καθαρισμός ρείθρων-τεχνικών φρεατίων), στο επαρχιακό οδικό δίκτυο
Λιβαδειάς-Αράχωβας & Λιβαδειάς-Χαιρώνειας , που προέκυψαν την 19/11/2020.

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 250389/936/26-11-2020(ΑΔΑ:ΩΡ7Σ7ΛΗ-402) απόφασης
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί Διάθεσης Πόρων και Μέσων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων από την 18/9/2020).
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ΘΕΜΑ 36 : 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. Φθιώτιδας.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 37ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 26 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,
Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας &
Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα έτη:
2020-2021/2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 6.949.683,00€ άνευ ΦΠΑ,
συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού
Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ - (Αριθμ. 1ης Πρόσκλησης Οικονομικών
Προσφορών 139891/4542/15-7-2020).

ΘΕΜΑ 38ο:Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 6/27-11-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας
/Αξιολόγησης για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε.
Ευρυτανίας που θα προκύψουν κατά τα σχολικά έτη 2020-2021 για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό
για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας
των σχολικών ετών 2020-2021 τόσο για τα άγονα όσο και για τα νέα δρομολόγια που
προέκυψαν» και αφορά την αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής –Τεχνικών
Προσφορών και των Οικονομικών Προσφορών αντίστοιχα

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση του πρακτικού 2.3, περί παράτασης της προθεσμίας υποβολής
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - αποδεικτικά μέσα, της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 2/2020 με αρ. πρωτ. 142832/4292/20-07-2020
πρόσκλησης 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». (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 95200).

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για τέσσερα (4) νέα μαθητικά δρομολόγια
αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας , σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών
(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), για δύο σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο
ποσοστό έκπτωσης), συνολικού προϋπολογισμού 146.293,21€ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ και δικαίωμα προαίρεσης της τάξης του 30%.

ΘΕΜΑ 41ο:Έγκριση των υπ’ αριθμ. 11, 13 & 13Α πρακτικών της επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων
Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για
τα έτη: 2020-2021/2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 6.949.683,00€ άνευ ΦΠΑ,
συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού
Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ - (Αριθμ. 1ης Πρόσκλησης Οικονομικών
Προσφορών 139891/4542/15-7-2020).

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

εφαρμογής “e-presence”,στην αίθουσα συνεδριάσεων , στην έδρα της Περιφέρειας, με φυσική
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παρουσία στο χώρο παραβρέθηκε ο Πρόεδρος , ο Αντιπρόεδρος κ. Αριστείδης Τασιός και ο κ.
Βασίλειος Σιαλμάς ενώ μέσω “e-presence” συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης κ.Δημήτριος
Βουρδάνος και τα μέλη Αικατερίνη Καλαντζή,Κων/νος Γαλάνης (ο οποίος αναπλήρωνε τον κ.
Κων/νο Αποστολόπουλο),Μαρία Αναγνώστου,Χρήστος Δούρος,Βασίλειος Σιαλμάς Δημήτριος
Αναγνωστάκης, Κατερίνα Μπατζελή και Αναστάσιος Χρονάς.

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

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

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

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

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

«πατρίδα μας η Στερεά»

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

1.Πρόταση : Δομές αποκατάστασης

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

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

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

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

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

Δεύτερο δημιουργία επαρκούς αριθμού εμβολιαστικών κέντρων σε συνεργασία με 5η

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

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

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

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

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

«Λαϊκή Συσπείρωση»

Πολιτική επικαιρότητα.
Η κυβέρνηση είδε την πανδημία ως ευκαιρία για να υλοποιήσει κάθε αξίωση των
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επιχειρηματικών ομίλων και να επιβάλει σιωπητήριο στο λαό.
Απέρριψε η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, τις προτάσεις νόμου και
τις τροπολογίες, που κατέθεσε το ΚΚΕ, για την προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων.
Η κατάσταση στους εργασιακούς χώρους είναι ιδιαίτερα σοβαρή και εγκυμονεί πολλούς
κινδύνους….. Σοβαρές είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργατικές – λαϊκές
οικογένειες.
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ λέμε ξεκάθαρα…. Εκσυγχρονισμός δεν είναι οι εργαζόμενοι να
γυρίζουν πίσω στον Μεσαίωνα, αλλά να προχωρούν μπροστά… Να απολαμβάνουν σύγχρονα
δικαιώματα, με βάση τα επιτεύγματα της επιστήμης, της τεχνολογίας.
Σε αυτόν τον αγώνα οφείλουμε να είμαστε μπροστά, ανυποχώρητοι.

***************************
Ψηφίστηκε την Παρασκευή στην Βουλή το νέο χωροταξικό - πολεοδομικό νομοσχέδιο, που έχει
αντιλαϊκή κατεύθυνση εφόσον :
• Η γη μικροϊδιοκτητών, σε περιοχές εκτός σχεδίου δόμησης, παραδίδεται στους
διάφορους μονοπωλιακούς ομίλους για επιχειρηματική αξιοποίηση.
• Επιταχύνεται ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, προς όφελος των τουριστικών
επιχειρήσεων και των μεγάλων ιχθυοκαλλιεργητών.
• Καθιερώνεται μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, για φτηνότερο ρεύμα στις
ενεργοβόρες βιομηχανίες.
• Νέοι «πράσινοι φόροι», που θα φορτώνονται στην πλάτη των λαϊκών νοικοκυριών.
• Θεσπίζονται «Κίνητρα» που μετατρέπουν την Δυτική Μακεδονία σε παράδεισο για τους
ομίλους των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ εκφράζουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση στον συγκεκριμένο
νόμο, καλώντας τον λαό να τον αποδοκιμάσει με κάθε πρόσφορο τρόπο…. Να εντάξει στις
αγωνιστικές διεκδικήσεις του το αίτημα της κατάργησης του.

Ειδικότερα ζητήματα
Στη βάση των αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής και προκειμένου να συμβάλλουμε στον
υπάρχοντα προγραμματισμό υπηρεσιών και έργων, που επιδιώκει να προσφέρει η
Περιφέρεια….. Οφείλουμε να ζητήσουμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
1. Ποιες μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη και ποια είναι η προοπτική ολοκλήρωσης τους…..
Πως επιλέχτηκαν και Ποιος τις πραγματοποιεί.
2. Ποια έργα καθυστερούν λόγω ρυθμού χρηματοδότησης.
3. Ποιος είναι ο προγραμματισμός και οι στόχοι του Περιφερειακού Ταμείου και με ποια
κριτήρια διαμορφώθηκαν.

**********************
Πέρα από την πολιτική κριτική που ακούμε σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ στην ΕΈ, αμφισβητώντας
ολόπλευρα τον προσανατολισμό της, που είναι προορισμένος να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των
μονοπωλίων, κοροϊδεύοντας με λίγα ψίχουλα τον λαό……
Γνωρίζοντας πως με βάση την επικρατούσα αντίληψη για τα Ευρωενωσιακά προγράμματα,
όπως αυτή αποτυπώνεται σε επίσημα κείμενα της Ε.Ε….. Η περιφερειακή πολιτική υλοποιείται
μέσω τριών βασικών ταμείων:

 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),
 το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) και
 το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Αυτά μαζί με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), αποτελούν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία
(ΕΔΕΤ).
Επειδή, για όλα αυτά, η υπάρχουσα πληροφόρηση συλλέγεται από ατομικές προσπάθειες και
ενδεχόμενα να υπάρχουν σημαντικά κενά…..
Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας σαν μέλη του Περιφερειακού
Συμβουλίου, ζητάμε να ενημερωθούμε για το σκεπτικό, τα σχέδια και τον τρόπο που
παρεμβαίνει η Περιφέρεια….. Για το πως συγκεκριμένα επιδιώκει τη «μείωση των διαφορών
μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των περιφερειών και της καθυστέρησης των πλέον
μειονεκτικών περιοχών», που προβάλλει, δημαγωγικά, χρόνια τώρα η Ε.Ε.
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Ο Προεδρεύων για τα ανωτέρω θέματα ανέφερε λόγω περιορισμένου χρόνου να μην γίνουν
αναφορές ώστε να ξεκινήσει άμεσα η συνεδρίαση και πρότεινε τα εν λόγω θέματα να
συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση της Ο.Ε. Επεσήμανε επίσης ότι την Παρασκευή θα
κουβεντιάσουν στην Ο.Ε. το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης , και θα απαντηθούν όλα τα
ερωτήματα για τον προϋπολογισμό.

Η κα Μπατζελή επεσήμανε ότι “κατά την συζήτηση του Προϋπολογισμού στην επομένη ΟΕ είναι
χρήσιμο να συζητήσουμε και να αναλύσουμε τα θέματα/προβληματισμοί των δυο επιστολών
που είχαμε αποστείλει στις υπηρεσίες ζητώντας διευκρινήσεις καθώς και την απάντηση τους
περιλαμβάνοντας και την απάντηση του ίδιου του αντιπρόεδρου.
Επίσης θα ήθελα να ξέρουμε εάν έχει αναρτηθεί προς διαβούλευση με τους εταίρους , η πρόταση
της Π.Α. για το ΠΠΑ 2024 ,εάν επήλθαν αλλαγές μετά την συζήτηση του θέματος σε επίπεδο
αρχηγών και των έγγραφων προτάσεων που σας αποστείλαμε και κοινοποιήσαμε σε όλες τις
παρατάξεις.
Ο Προϋπολογισμός 2021 –Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης-δεν μπορεί να συζητηθεί
αποσπασματικά χωρίς να αναφερθούν και οι αναπτυξιακές προοπτικές, προγράμματα,
διαχείρισης τους, καθώς και η εξέταση της συμμετοχής και του τρόπου χρηματοδότησης όλων
των Ταμείων που στηρίζουν τις παρεμβάσεις μας.
Επίσης, να τονίσουμε ότι τα ζητήματα που ετέθησαν από την Λαϊκή Συσπείρωση στο Π.Σ. και
σήμερα από τον κο Τάσο Χρονά, καθώς και εκείνων των περιφερειακών παρατάξεων που έχουν
θέσει θέμα λειτουργίας της Π.Α. και των χρηματοδοτήσεων, παρακολούθησης ,ενιαίας λειτουργία
των υπηρεσιών, θα πρέπει να συζητηθούν επί της αρχής στην επομένη ΟΕ. Έτσι η συζήτησή μας
να είναι προετοιμασμένη για το Π.Σ. και να είναι σαφής η τοποθέτηση των παρατάξεων επί του
Προϋπολογισμού που αποτελεί και την σημαντικότερη αποφασιστική μας λειτουργία.”

Ο κ.Χρονάς τόνισε: “Όλα τα θέματα που έχουμε θέσει σαν Λαϊκή Συσπείρωση και οι
παρεμβάσεις που κάνουμε στην Ο.Ε. συνδέονται άρρηκτα με τις συζητήσεις για τον
προϋπολογισμό και για οποιαδήποτε σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης άσκησης της λεγόμενης
περιφερειακής πολιτικής. Εμείς θεωρούμε απαραίτητη προϋπόθεση για μια ουσιαστική συζήτηση
και για τον προϋπολογισμό και για την λεγόμενη ανάπτυξη της περιοχής θα πρέπει να στηριχθεί
στα δεδομένα τα οποία εμπεριέχονται στις απαντήσεις που πρέπει να δώσετε στα ερωτήματα που
τίθενται . Αν δεν πάμε οργανωμένα συγκροτημένα θα μιλάμε σε διαφορετικό μήκος κύματος και
δεν θα μπορούμε να συντονίσουμε , να συμβάλλουμε σε μια συλλογική απόφαση που κατά την
εκτίμηση μου υπάρχουν περιθώρια με την δική σας καλή θέληση να επιβεβαιωθεί .”

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 44/01-12-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 44/01-12-2020 πρακτικό συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1654

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την Προσφυγή του Αργυρίου Ζούκα και της Κωνσταντίνας
Χαρδαλιά]

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
(Τ.Τ.)118043/544/01-12-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

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

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την Πολυξένη
Νικολαΐδου του Φωτίου, δικηγόρο Λαμίας [ΑΜ. Δ.Σ. Λαμίας: 195], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Λεωνίδου αρ. 4, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, στις 13
Ιανουαρίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει
την από 21 Νοεμβρίου 2011 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ388/ 26 Αυγούστου 2019 Προσφυγή
που άσκησαν ο Αργύριος Ζούκας και η Κωνσταντίνα Χαρδαλιά, συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται,
για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 741 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 177,84), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 918,84 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής :

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για 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 αντικειμένου αυτής.

- Σύνολο αμοιβής 741 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1655

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την Προσφυγή της Μαρίας Κωστάκου]

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Τ.Τ.)124578/565/01-
12-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

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

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την Ακριβή Μπεσίρη
του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο Αθηνών [Α.Μ./Δ.Σ.Α. 33159], κάτοικο Αθηνών επί της Λ.
Αλεξάνδρας αρ. 91 , η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, στις 13
Ιανουαρίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει
την από 17 Ιουνίου 2005 και με αριθμό καταχώρησης δικογράφου 82/ 21 Ιουνίου 2015
Προσφυγή που άσκησε η Μαρία Κωστάκου, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις
και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 741 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 177,84), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 918,84 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής :

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

- Σύνολο αμοιβής 741 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1656

ΘΕΜΑ 4ο:Διαβίβαση γνωμοδότησης Δικηγόρου σχετικά με από 11 Ιουνίου 2020 αίτηση του
Κωνσταντίνου Πάττα προς την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» για εξωδικαστική επίλυση
διαφοράς.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
(Οικ.)254215/1119/01-12-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Δεν έχουμε αντίρρηση στην εξωδικαστική επίλυση της υπάρχουσας
διαφοράς…..Οφείλουμε, όμως να ζητήσουμε εξηγήσεις για τον τρόπο που λειτουργούσε η
Διοίκηση αναθέτοντας έργα και υπηρεσίες δια λόγου… Για το αν καταλογίζονται πολιτικές
ευθύνες και αν υπάρχει ζήτημα χρέωσης της ζημίας, που υφίσταται η Περιφέρεια καταβάλλοντας
δικαστικά έξοδα και τόκους…. Για το ζημιώνεται ή όχι το κύρος της διοίκησης.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Να μην ασκηθεί το ένδικο μέσο της έφεσης κατά της με αριθμό 70/2020 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας.
2.Να γίνει αποδεκτό το αίτημα του Κωνσταντίνου Πάττα για εξωδικαστική επίλυση της
διαφοράς με την καταβολή του ποσού των 20.630,27 ευρώ, με το νόμιμο τόκο, από την επίδοση
της αγωγής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1657

ΘΕΜΑ 5ο:Εξωδικαστικός συμβιβασμός με την Ευθυμία Τσατσάνη, Δικηγόρο, σχετικά με το ποσό
της αμοιβής της για την εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, ενώπιον του
Πρωτοδικείου Λαμίας

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
(Τ.Τ.)248476/1098/01-12-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Αφορά αμοιβή δικηγόρου, που κακώς δεν καταβλήθηκε μέχρι σήμερα…..
Δεν έχουμε αντίρρηση…. Αφού μας εξηγηθεί γιατί δεν έγινε η πληρωμή κανονικά…… Γιατί δεν
ήρθε στην Οικονομική Επιτροπή η Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη έγκαιρα και χρειάστηκε να
περάσει ένας ολόκληρος χρόνος…. Γιατί για ένα τόσο απλό θέμα φτάσαμε στον εξωδικαστικό
συμβιβασμό.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Αποδέχεται την αίτηση για εξωδικαστική επίλυση της εν λόγω διαφοράς, όπως αυτή
διατυπώθηκε στη με αριθμό πρωτοκόλλου 248476/1098/24 Νοεμβρίου 2020 αίτηση της
Ευθυμίας Τσατσάνη προς την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» με την καταβολή του ποσού που
αντιστοιχεί στη νόμιμη αμοιβή της, ήτοι ποσού 582,80 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1658
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 6ο:Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής του άρθρου 221 του
Ν.4412/2016 για την υπηρεσία "Υπηρεσίες Συμβούλου για την προώθηση της υλοποίησης του
Περιφερειακού Πάρκου Ευρυτανίας σύμφωνα με το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΠΧΠ) (ΦΕΚ 199 Α.Α.Π./14-12-2018) " της Π.Ε. Ευρυτανίας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 249100/416/24-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Έχουμε διαφωνήσει με την χρησιμοποίηση συμβούλου για την
προώθηση της υλοποίησης του Περιφερειακού Πάρκου Ευρυτανίας, σύμφωνα με το
Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αντιπροτείνοντας
ουσιαστική ενίσχυση της Τεχνικής Υπηρεσίας και συνεργασία με τις Δασικές Υπηρεσίες.
Στην προέκταση αυτής της πολιτικής λογικής…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ και την συγκρότηση
επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.”

Η κα Μπατζελή έλαβε τον λόγο και τόνισε: “Όπως γνωρίζουμε βάση Περιφερειακού
Χωροταξικού της ΠΣΤΕ δίνεται η δυνατότητα οι περιοχές της Π.Ε. Ευρυτανίας να ορισθούν ως
Περιφερειακό Πάρκο ,μια πολιτική σας επιλογή την οποία και δεν θα κατακρίνουμε. Εκείνο που
κρίνουμε είναι οι αντιφατικότητες σας σε προτεινόμενες δράσεις. Όπως εκείνης των λατομείων
που με καθαρά οικονομικά κριτήρια έχετε μπει στη διαδικασία για χωροθέτηση τους στην
Π.Ε. ,επιχειρηματική δράση που δεν είναι αποδεκτή σε περιοχές Περιφερειακού Πάρκου. Αλλά
και αναπτυξιακές δράσεις και υποδομές που δεν αντιστοιχούν στην ήπια οικολογική ανάπτυξη.”

Ο Προεδρεύων επεσήμανε: “Η κατεύθυνσή μας, του χωροταξικού μας σχεδιασμού που
ψηφίστηκε το 2015 από το Π.Σ. προτείνει όλη την περιοχή να γίνει περιφερειακό πάρκο . Αυτό
έχει μια διαδικασία και χρειάζεται μια τεχνική υποστήριξη. Η κατεύθυνση για τη δημιουργία
περιφερειακού πάρκου στην περιοχή χωροθετεί και άλλες δράσεις. Ενέργεια, βιομάζα, οδοποιία,
λατομεία κτλ. Αυτά δεν αποκλείονται σε περιφερειακό πάρκο αλλά γίνονται με ένα χωροταξικό
σχεδιασμό. Εμείς θέλουμε τεχνική υποστήριξη για αυτό , για αυτό συγκροτούμε μια επιτροπή από
υπαλλήλους ώστε να προχωρήσουμε στην διαδικασία σχετικής σύμβασης με τεχνικό σύμβουλο ο
οποίος θα είναι χωροτάκτης .”

Συνεχίζοντας μετά την παρέμβαση του Αντιπροέδρου ζήτησε όπως γνωστοποιηθεί στα μέλη της
Ο.Ε. οι νέες περιβαλλοντικές και χωροταξικές διατάξεις που διερευνούν τις επιτρεπόμενες
δραστηριότητες στα Περιφερειακά Πάρκα και ποιες από αυτές είναι συμβατές στην Π.Ε.
Ευρυτανίας.

Μετά την τοποθέτηση της η κα Μπατζελή δήλωσε “ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ στο θέμα συγκρότησης
επιτροπής για την παραλαβή έργου από Σύμβουλο, την επιλογή του οποίου και θα
εξετάσουμε στην ΟΕ.”

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

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής του άρθρου 221
του Ν.4412/2016 για την υπηρεσία "Υπηρεσίες Συμβούλου για την προώθηση της υλοποίησης
του Περιφερειακού Πάρκου Ευρυτανίας σύμφωνα με το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΠΧΠ) (ΦΕΚ 199 Α.Α.Π./14-12-2018) " της ΠΕ Ευρυτανίας ως
εξής:
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Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Βαθμός
1 Καρακώστα Αικατερίνη Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ
2 Παπαροϊδάμη Μαρίνα Tοπογράφο Μηχανικό ΠΕ
3 Τραμουντάνη Σοφία Χημικό Μηχανικό ΠΕ
Α/Α Αναπληρωματικά Μέλη Κλάδος/Βαθμός
1 Γενιτσαρόπουλο Νικόλαο Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ
2 Βονόρτα Παναγιώτη Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ
3 Μέντου Δήμητρα Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Αικατερίνη Καρακώστα
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η κα Γραμματικογιάννη Βασιλική κλάδου ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων με βαθμό Γ', υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ευρυτανίας

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και παραλαβή του αντικειμένου (τμηματικού
ή συνολικού) της σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την υπηρεσία "Υπηρεσίες Συμβούλου για
την προώθηση της υλοποίησης του Περιφερειακού Πάρκου Ευρυτανίας σύμφωνα με το
Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΠΧΠ) (ΦΕΚ 199
Α.Α.Π./14-12-2018)" σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 219 και της παρ. 11δ, του άρθρου
221 του Ν.4412/2016.

Η Ανωτέρω Επιτροπή έχει διάρκεια μέχρι ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1659

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) χρόνων, στο
πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67ετών για την Π.Ε. Φωκίδας

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 246604/4235/20-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα την παραπομπή του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς
Ελλάδας

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1660

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για
αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 246603/4234/20-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα την παραπομπή του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς
Ελλάδας

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1661

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΔΑ: ΩΖΛΩ7ΛΗ-7ΛΟ
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ΘΕΜΑ 9ο: Παραχώρηση δωρεάν, κατά χρήση οικοπέδου χώρου για την ανέγερση
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.) Στερεάς Ελλάδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 253759/7476/01-12-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς τόνισε: “Με την εισήγηση πληροφορηθήκαμε πως για την πολιτική προστασία
υπάρχει πρόθεση ανέγερσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Κέντρου εμβαδού 3.000
τετραγωνικών μέτρων…. Χωρίς να δίνονται λεπτομέρειες για το τι ακριβώς θα γίνει….
Γίνεται αναφορά στην πολιτική προστασία του λαού και του τόπου και προβάλλεται σαν
προεπιλεγμένη μέθοδος κατασκευής…τα ΣΔΙΤ, που προβλέπουν συνεργασία δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, σε ένα αντικείμενο που είναι αποκλειστικά δημόσιου χαρακτήρα και
ενδιαφέροντος.
Σε αυτή την βάση….Δεν θεωρούμε την εισήγηση πειστική και την ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ.”

Η κα. Μπατζελή έλαβε τον λόγο και δήλωσε ότι “συμφωνεί με την εγκατάσταση της κεντρικής
διοίκησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας στην
Φθιώτιδα ,διότι θα μπορούν να εξυπηρετούνται όλες οι Π.Ε. λόγω των υποδομών που διαθέτει ο
Νομός και η Λαμία.
Είναι σκόπιμο να ξέρουμε τις προδιαγραφές και την χρηματοδότηση του κτιρίου και των
υποδομών του από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας που διαθέτει σημαντικό προϋπολογισμό
για την δημιουργία υποδομών σε πανελλήνιο επίπεδο. Δεν είμαστε κατά των ΣΔΙΤ διότι
μοχλεύονται και ιδιωτικοί πόροι όπως και τραπεζικές δανειοδοτήσεις που θα βοηθήσουν την
γρήγορη και πλήρη εγκατάσταση του Επιχειρησιακού Κέντρου. Μετά την παραχώρηση της
μεγάλης αυτής έκτασης μας δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την όποια επιπρόσθετη επιβάρυνση
της Περιφέρειας για την χρηματοδότηση συνοδευτικών έργων και υποδομών. Κλείνοντας να
επισημάνουμε ότι έχει ζητηθεί σχεδόν από την έναρξη της λειτουργίας μας η πλήρης καταγραφή
της ακίνητης περιουσίας της ΠΣΤΕ, της κατάστασης τους, της οικονομικής διαχείρισης τους. Δεν
έχει γίνει τίποτα μέχρι σήμερα . Η εισήγηση των υπηρεσιών να επισπευσθεί και λόγω νέων
αρμοδιοτήτων της ΟΕ αλλά και διότι εάν την είχαμε πιθανά να προτείναμε άλλο ακίνητο για την
εν λόγο υπηρεσία.”

Ο κ. Δούρος ανέφερε: “θα το ψηφίσουμε αλλά θα περιμένω και ένα αναλυτικό έγγραφο από την
διεύθυνση Tεχνικών Yπηρεσιών της περιφέρειας.”

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε: “Το συγκεκριμένο θέμα θα ήθελα να έχει μια πιο αναλυτική
τεκμηρίωση. Εμείς θα το στηρίξουμε, γιατί πρέπει να υπάρχει, ένα περιφερειακό επιχειρησιακό
κέντρο Πολιτικής Προστασίας. Το ζήτημα είναι με ποιους όρους θα λειτουργήσει. Η κυβέρνηση σε
συνεργασία και με τις 13 περιφέρειες, προσπαθεί να συγκροτήσει ένα δίκτυο ΓΙΑ ΤΟ
συγκεκριμένο χώρο, της Πολιτικής Προστασίας.
Υπάρχουν κάποια επιμέρους ερωτήματα, που έχουν εγερθεί αλλά θα τα δούμε σε κάποια άλλη
διαδικασία. Να μας στείλετε συμπληρωματικά στοιχεία.”

Ο κ. Σιαλμάς επεσήμανε: “Εγώ θεωρώ ότι η ανέγερση περιφερειακού επιχειρησιακού κέντρου
πολιτικής προστασίας είναι αναγκαία και προς την σωστή κατεύθυνση και θα το ψηφίσω.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παραχώρηση, κατά χρήση τμήματος του οικοπέδου , με Κωδικό Ιδιοκτησίας
Κτηματολογίου 461610367000026858, στη Λαμία, συνολικής έκτασης 13.679,02 τ.μ. και χωρίς
αντάλλαγμα (δωρεάν), για την ανέγερση Περιφερειακού Επιχειρησιακού Κέντρου Πολιτικής
Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.) Στερεάς Ελλάδας.

ΑΔΑ: ΩΖΛΩ7ΛΗ-7ΛΟ
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Το κτίριο το οποίο θα ανεγερθεί για τη στέγαση του (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.) σχεδιάζεται να
αναπτυχθεί σε δύο επίπεδα, ισόγειο επιφάνειας Ε=1.461,64 τ.μ. και υπόγειο επιφάνειας
Ε=1.458,12 τ.μ., ενώ η κατασκευή του θα πραγματοποιηθεί μέσω Προγράμματος ΣΔΙΤ, το οποίο
θα περιλαμβάνει το σύνολο των 13 Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. της χώρας.

Η αιτούμενη παραχώρηση θα είναι για είκοσι πέντε (25) έτη με δυνατότητα παράτασης
για τον συγκεκριμένο κοινωφελή σκοπό.
Η παραχώρηση του υπόψη τμήματος του οικοπέδου θα καθοριστεί επακριβώς από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες (Τεχνική υπηρεσία της Γ.Γ.Π.Π. και της Δ/σνης Τεχνικών της Περιφέρειας),
λαμβάνοντας υπόψη αφενός τους ισχύοντες όρους δόμησης έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η
ανέγερση του κτιρίου για τη στέγαση του Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. και αφετέρου τη λειτουργικότητα των
υφιστάμενων εγκαταστάσεων που ήδη λειτουργούν εντός του οικοπέδου για τις ανάγκες της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1662

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 10ο:α)Έγκριση πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού
για την προμήθεια «Χορτοκοπτικού Βραχίονα», β) ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και γ)
έγκριση της συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης,
προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε. Βοιωτίας(εξ αναβολής)

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 236730/6128/11-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Δούρος τόνισε “μετά από τις διευκρινίσεις που μας εστάλησαν θα το ψηφίσω”

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Επειδή και πάλι, παρά την συζήτηση που έγινε στην προηγούμενη
Οικονομική Επιτροπή, δεν αποσαφηνίζεται αν και πόσοι προσκλήθηκαν στον συνοπτικό
διαγωνισμό….
Επειδή θεωρούμε το ποσοστό της έκπτωσης του 4 % μικρό….ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Ο κ. Αναγνωστάκης επεσήμανε: “Δεν με έπεισε η εισήγηση. Θεωρώ ανεπαρκή την τεκμηρίωση.
Ψηφίζω λευκό.”

Ο κ. Σιαλμάς ανέφερε “ψηφίζω λευκό.Εγώ μπήκα στο site της εταιρείας και δεν υπήρχε κανένα
στοιχείο”

Η κα Μπατζελή ανέφερε ότι “θα ψηφίσει ΛΕΥΚΟ λόγω μη επαρκούς αιτιολόγησης των
προδιαγραφών και της διαδικασίας επιλογής αναδόχου.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει το υπ’αριθμ. 1/9-11-2020 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «Χορτοκοπτικού
Βραχίονα», με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση
βέλτιστης σχέσης κόστους-ποιότητας, σχετικά με την αποσφράγιση & έλεγχο: των
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη, την εταιρεία «Green Media Περιβαλλοντικές Εφαρμογές
Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. με δ.τ. “GREENMEDIA”» με προσφερόμενη τιμή 48.050 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσοστό έκπτωσης 4%

3. Εγκρίνει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1663

ΑΔΑ: ΩΖΛΩ7ΛΗ-7ΛΟ
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ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση: α)διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Σάκων ψυχρής
ασφάλτου (450 τόνοι)» για τα έτη 2020-2021 με προϋπολογισμό 74.400,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), β) των όρων της συνημμένης Διακήρυξης,Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.255082/7540/02-
12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:

α)τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας «Σάκων ψυχρής ασφάλτου (450
τόνοι)» για τα έτη 2020-2021 για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών συντήρησης, για την
ασφαλή λειτουργιά του υφιστάμενου εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Εύβοιας.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων
τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (60.000,00€ άνευ ΦΠΑ). Η
δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ566 (ενάριθμο 2014ΕΠ56600002).

β)τους όρους της συνημμένης διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1664

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 12ο: Διόρθωση της 1167/15-9-2020 (πρακτικού 33ο , ΑΔΑ : ΩΔΝΡ7ΛΗ-ΥΣΚ) Απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατ’ εφαρμογή της 1492/2020
απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και των διατάξεων του
άρθρου 367 του Ν.4412/2016,Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.254262/6607/01-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας
προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή δήλωσε ότι: “θα ψηφίσουν την εισήγηση διότι πρόκειται για προσαρμογή της
απόφασής μας σε Προδικαστική Απόφαση κατόπιν προσφυγής. Δεν μπορεί όμως να μην
επισημάνω ότι στην 33η Ο.Ε. είχαμε τονίσει τόσο το ύψος του κόστος της υπηρεσίας αυτής όσο
και του τρόπου υπολογισμού του συνολικού ποσού, εφόσον δεν συμπεριλαμβάνονταν
σημαντικές δαπάνες. Ο έλεγχος των στοιχείων γίνεται σε όλες τις φάσεις και δεν γίνεται
κατανοητό πως δεν «είδαν» την έλλειψη βασικών στοιχείων που προβλέπονται από την
διαγωνιστική διαδικασία, όπως των ασφαλιστικών εισφορών ,των κρατήσεων αλλά και των
εγγράφων που επικύρωναν τα στοιχεία αυτά. Δεν μπορεί να μας εκθέτουν και να μην μπορούμε
να συνεννοηθούμε όταν μάλιστα τους διατυπώνουμε τους προβληματισμούς μας .”

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ έχουμε ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕΙ το διαγωνισμό
εργολάβου φύλαξης ……
Στην προέκταση αυτής της αντίληψης, στην διόρθωση της απόφασης που είχαμε Καταψηφίσει….
Θα ΑΠΕΧΟΥΜΕ.
Κατά την άποψη μας, όμως, χρειάζεται να αποσαφηνιστεί αν κατανοήθηκε πως ήταν λαθεμένη
αντίληψη της υπηρεσίας στο ζήτημα υπολογισμού του μεγέθους της προσφοράς, εφόσον δεν
συνυπολόγιζε υποχρεωτικές κρατήσεις.”

Ο κ. Δούρος τόνισε: “Λόγω της συγκεκριμένης απόφασης που υπάρχει από την αρχή των
προσφυγών αυτό που θέλω να επισημάνω είναι η προσοχή που πρέπει να υπάρχει στις
υπηρεσίες για να μην βρισκόμαστε εκτεθειμένοι. Κατόπιν τούτου θα πω ναι στο συγκεκριμένο
θέμα.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

ΑΔΑ: ΩΖΛΩ7ΛΗ-7ΛΟ
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αποφασίζει ομόφωνα

1. Διορθώνει την 1167/15-9-2020 (πρακτικού 33ο , ΑΔΑ : ΩΔΝΡ7ΛΗ-ΥΣΚ) απόφασή της, κατ’
εφαρμογή της 1492/2020 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(Α.Ε.Π.Π.) και των διατάξεων του άρθρου 367 του Ν.4412/2016, ως προς την παρ. 2 και
συγκεκριμένα ως προς την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕ-
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας
σύμβασης για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» και συγκεκριμένα για
το τμήμα «ΣΤΑΤΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ –ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΟΛΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» κατά την αριθ. πρωτ. 158054_4141/6-8-2020
διακήρυξη, λόγω αποδοχής της προσφυγής της εταιρείας ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ .

2. Αποδέχεται και αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο, κατ΄ εφαρμογή της 1492/2020 απόφασης
της ΑΕΠΠ, του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το Τμήμα Α: «ΣΤΑΤΙΚΗ
ΦΥΛΑΞΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» την 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).

3. Εγκρίνει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το τμήμα Α΄ στο επόμενο στάδιο της
κατακύρωσης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η 1167/15-9-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Στ. Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1665

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση δαπάνης για την αποπληρωμή των δικαιούχων της απαλλοτρίωσης του
έργου «Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33) – (συνέχιση)».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.219890/7012/25-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει δαπάνη ποσού 53.181,88€, για την αποπληρωμή τεσσάρων (4) δικαιούχων
αποζημίωσης για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης του έργου «Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα –
Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33) – (συνέχιση)».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1666

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας
073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών
του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020 ,Π.Ε.
Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.253395/7490/30-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του παρόντος πρακτικού.

ΑΔΑ: ΩΖΛΩ7ΛΗ-7ΛΟ
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

Α/Α ΑΙΤΙΟ-ΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Δαπάνη επισκευής,
συντήρησης του
οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ΜΕ
123053 ΙΧ(εξαγωγή-
εισαγωγή
μηχανής,έλεγχο
intercooler &
topou;ethsh) που είναι
εντ. στο υποέργο
«Προμήθεια ανταλ.&
εργασίες συντηρ.
οχ.& μηχ εξ
2016ΕΠ56600009 του
έργου με τίτλο:
"Δαπάνες επισκευής ,
συντήρησης &
λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και
μηχανημάτων για
δράσεις της Πολ.
Προστασίας..." με
υποέργο:" Προμήθεια
Ανταλλακτικών &
εργασίες συντήρησης
οχημάτων & μηχ/κου
εξ.ΠΕ Εύβοιας
περ.2020-2021"

χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ566
Έγγραφο
2422425/7705/16-11-
2020 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.94
59.01

Διάφορα
έργα.

186,00

ΑΔΑ: ΩΖΛΩ7ΛΗ-7ΛΟ
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2

Δαπάνη προμήθειας
υλικών για την
επισκευή του
οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ΜΕ
123053 ΙΧ (σετ
φλάντζας), που είναι
εντ. στο υποέργο
«Προμήθεια ανταλ.&
εργασίες συντηρ.οχ.&
μηχ εξ
2016ΕΠ56600009 του
έργου με τίτλο:
"Δαπάνες επισκευής ,
συντήρησης &
λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και
μηχανημάτων για
δράσεις της Πολ.
Προστασίας..." με
υποέργο:" Προμήθεια
Ανταλλακτικών &
εργασίες συντήρησης
οχημάτων & μηχ/κου
εξ.ΠΕ Εύβοιας
περ.2020-2021"
χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ566
Έγγραφο
242425/7728/16-11-
2020 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.94
59.01

Διάφορα
έργα. 62,00

3

Προμήθεια για την
επισκευή του
οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ΚΗΗ
6869 ΙΧ (6
ελαστικών), που είναι
εντ. στο υποέργο
«Προμήθεια ανταλ.&
εργασίες συντηρ.οχ.&
μηχ εξ
2016ΕΠ56600009 του
έργου με τίτλο:
"Δαπάνες επισκευής ,
συντήρησης &
λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και

02.02.071.94
59.01

Διάφορα έργα 560,00

ΑΔΑ: ΩΖΛΩ7ΛΗ-7ΛΟ
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μηχανημάτων για
δράσεις της Πολ.
Προστασίας..." με
υποέργο:" Προμήθεια
Ανταλλακτικών &
εργασίες συντήρησης
οχημάτων & μηχ/κου
εξ.ΠΕ Εύβοιας
περ.2020-2021"
χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ566
Έγγραφο
247876/7905/23-11-
2020 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

4

Προμήθεια υλικών για
την επισκευή του
οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ME
121124 ΙΧ (4
ελαστικά), που είναι
εντ. στο υποέργο
«Προμήθεια ανταλ.&
εργασίες συντηρ.οχ.&
μηχ εξ
2016ΕΠ56600009 του
έργου με τίτλο:
"Δαπάνες επισκευής ,
συντήρησης &
λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και
μηχανημάτων για
δράσεις της Πολ.
Προστασίας..." με
υποέργο:" Προμήθεια
Ανταλλακτικών &
εργασίες συντήρησης
οχημάτων & μηχ/κου
εξ.ΠΕ Εύβοιας
περ.2020-2021"
χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ566
Έγγραφο
247881/7906/23-11-
2020 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας
20REQ007704836

02.02.071.94
59.01

Διάφορα έργα

10.515,20

ΑΔΑ: ΩΖΛΩ7ΛΗ-7ΛΟ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1667

5

Προμήθεια για την
επισκευή του
οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ΚΗΗ
6869 ΙΧ (σετ τακάκια
εμπρος-πίσω,3 ντίζες
χειρόφρενου,2
μπαλάκια στα
ψαλίδια,1
ρεγουλατόρος
χειρόφρενου,1 μεσαία
τριβή,1βαλβίδα
ψυκτικού,1φίλτρο
κομπρεσερ,1βαλβίδα
τουρμπίνας
πίεσης,1αντλία
πετρελαίου,2
βελιντατέρ), που είναι
εντ. στο υποέργο
«Προμήθεια ανταλ.&
εργασίες συντηρ.οχ.&
μηχ εξ
2016ΕΠ56600009 του
έργου με τίτλο:
"Δαπάνες επισκευής ,
συντήρησης &
λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και
μηχανημάτων για
δράσεις της Πολ.
Προστασίας..." με
υποέργο:" Προμήθεια
Ανταλλακτικών &
εργασίες συντήρησης
οχημάτων & μηχ/κου
εξ.ΠΕ Εύβοιας
περ.2020-2021"
χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ566
Έγγραφο
209313/6617/08-10-
2020 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας
20REQ007738495

02.02.071.94
59.01

Διάφορα έργα

2.244,40 456.216,07

124.488,83

ΣΥΝΟΛΟ 13.567,60 456.216,07 124.488,83 318.159,64

ΑΔΑ: ΩΖΛΩ7ΛΗ-7ΛΟ
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ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας
073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών
του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020 ,Π.Ε.
Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.242768/7222/17-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Δεν Ψηφίζουμε την ορθή επανάληψη που αφορά την αύξηση του ποσού
της πίστωσης για διαφημιστικό υλικό της Σκύρου σε 9.400 ευρώ, που θεωρούμε μεγάλο.ΝΑΙ…
Στα υπόλοιπα.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

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

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Πληρωμή Ετήσιων
Τελών Χρήσης,για τα
οχήματα της
Π.Ε.Εύβοιας-
Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας για το έτος
2021.Έγγραφο
236989/7491/09-11-
2020 της Δ/σης
Τεχνικών Έργων της
Π.Ε.Εύβοιας.
20REQ007622252

02.02.073.0899.0
1

Λοιπές
δαπάνες και
ειδικές
αμοιβές

4.875,60 156.057,44 126.377,44 24.804,40

2

Προμήθεια
ανταλλακτικών
εκτυπωτών (4 Mylar
Assy compuprint)των
SP40 για την κάλυψη
των αναγκών της
Δ/νσης Μεταφορών
και Επικοινωνιών
Έγγραφο
238398/189/10-11-
2020 του τμήματος
Πληροφορικής της
Π.Ε.Εύβοιας.

02.02.073.1329

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης
επισκευής
κάθε είδους
λοιπού

εξοπλισμού

218,24 5.000,00 3.883,50 898,26

ΣΥΝΟΛΟ 5.093,84 161.057,44 130.260,94 25.702,66

ΑΔΑ: ΩΖΛΩ7ΛΗ-7ΛΟ
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2. Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, πιστοποιήσεις-λογαριασμούς έργων,
μελετών (Ε.Φ. 02071) ως εξής:

3. Διορθώνει την υπ’ αριθμ. 1504/10-11-2020 (αριθμός πρακτικού 41) απόφασή της στο Β.Α/Α
1ο θέμα λόγω λάθους ως προς το ποσό. Δηλαδή, αντί του λανθασμένου «Δαπάνη για την
Τουριστική Προβολή, παρουσίαση και ανάδειξη της νήσου Σκύρου (δημιουργία ενημερωτικού
φυλλαδίου, εκτύπωση και διανομή σε σημεία ενδιαφέροντος εντός της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας)». Ενταγμένο KAΠ-ΤΑΚΤΙΚΟΙ της Π.Ε Εύβοιας με τίτλο: «Παραγωγή προωθητικού
υλικού τουριστικής προβολής νήσου Σκύρου». Έγγραφο 2647/22-10-2020 του τμήματος
Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/σης Ανάπτυξης της Π.Ε.Εύβοιας.20REQ007585341, ποσό
7.600€»
στο ορθό «Δαπάνη για την Τουριστική Προβολή, παρουσίαση και ανάδειξη της νήσου Σκύρου
(δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου, εκτύπωση και διανομή σε σημεία ενδιαφέροντος εντός της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας)». Ενταγμένο KAΠ-ΤΑΚΤΙΚΟΙ της Π.Ε Εύβοιας με τίτλο:
«Παραγωγή προωθητικού υλικού τουριστικής προβολής νήσου Σκύρου». Έγγραφο 2647/22-10-
2020 του τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/σης Ανάπτυξης της
Π.Ε.Εύβοιας.20REQ007585341, ποσό 9.424,00€>>

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1668

ΘΕΜΑ 16ο:Α «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού
Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
έτους 2020».

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

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.254360/4365/01-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας
προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του παρόντος πρακτικού.

Α/Α ΑΙΤΙΟ-ΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Δαπάνη για το έργο
«ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ(ΔΙΓ
ΕΛΠ)»με
κωδ.2020ΣΕ08220002
της Σ.Α.Ε 082/2 που
εκτελείται από την
Π.Ε.Εύβοιας.Έγγραφο
1669/225882/13-08-
2020 Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων

02.02.071.94
73.01

Υπουργείο
Γεωργίας

17.455,00 44.985,10 14.666,67 12.863,43

ΣΥΝΟΛΟ 17.455,00 44.985,10 14.666,67 12.863,43

ΑΔΑ: ΩΖΛΩ7ΛΗ-7ΛΟ
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Α) Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή
υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020 από τον ειδικό
Φορέα 073, ως κατωτέρω:

Β) Εγκρίνει την 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:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

Η δαπάνη αφορά
την συντήρηση
καυστήρα στο

Τμήμα Αγροτικής
Οικονομίας
Ευπαλίου. Το
αριθμ. πρωτ.

243896/3703/18.11.
2020 πρωτογενές
αίτημα της Δ/νσης

Αγροτικής
Οικονομίας &

Κτηνιατρικής της
Π.Ε Φωκίδας.

02.04.073.0869.01

Αμοιβές για
συντήρηση και

επισκευή
λοιπού

εξοπλισμού

73,80 16.173,62 15.189,46 910,36

2.

Η δαπάνη αφορά
την επιπλέον

έγκριση δέσμευσης
πίστωσης για τους
μήνες Νοέμβριο –
Δεκέμβριο για τις
ανάγκες κάλυψης

οδοιπορικών εξόδων
των υπαλλήλων,
Αράχωβα Νικόλαο

και Τσιάμη
Απόστολο για το
πρόγραμμα

δακοκτονίας της
ΔΑΟΚ Π.Ε.
Φωκίδας.

Το αριθμ. πρωτ.
250621/3782/26-11-
2020 πρωτογενές
αίτημα της Δ/νσης

Αγροτικής
Οικονομίας &

Κτηνιατρικής της
Π.Ε Φωκίδας.

02.04.073.5241.01

Δαπάνες
προστασίας

ελαιοπαραγωγ
ής

700,00 213.180,43 181.882,11 30.598,32

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
773,80 229.354,05 197.071,57 31.508,68

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

3.

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια ενός
εκτυπωτή για τις

ανάγκες της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της

02.04.071.9779.01

Εκτέλεση
λοιπών έργων

που δεν
κατονομάζοντα

1.116,00 1.836.705,86 1.161.113,53 674.476,33
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1669

ΘΕΜΑ 17ο:«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ
Φθιώτιδας, έτους 2020».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 255188/7525/02-
12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

Π.Ε. Φωκίδας.
Το αριθμ. πρωτ.

246010/4519/20.11.
2020 πρωτογενές
αίτημα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Φωκίδας.
Χρηματοδότηση

ΚΑΠ

ι ειδικά

4.

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια

θερμικής κάμερας
για τις ανάγκες της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε.

Φωκίδας.
«Το αριθμ. πρωτ.
246056/4520/20.11.
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

380,68 1.836.705,86 1.162.229,53 674.095,65

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
1.496,68 3.673.411,72 2.323.343,06 1.348.571,98

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗ

Σ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ

ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για την
σύνταξη νομικής
γνωμοδότησης (σχετικά
με το από 19 Νοεμβρίου
2020 αίτημα
εξωδικαστικού
συμβιβασμού της
εταιρείας με την επωνυμία
“ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ”)

Έγγραφο
245571/10009/24-11-2020
Νομική Υπηρεσία Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 496,00 130.000,00 97.389,42 32.610,58
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2

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για την
σύνταξη νομικής
γνωμοδότησης (σχετικά
με το από 2 Αυγούστου
2020 αίτημα
εξωδικαστικού
συμβιβασμού του
Δημητρίου Προβόπουλου)

Έγγραφο 248946/1109/24-
11-2020 Νομική Υπηρεσία
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 496,00 130.000,00 97.885,42 32.114,58

3

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για την
εκπροσώπιση της
Πειφέρειασ Στερεάς
Ελλάδας στο Διοικητικό
Εφετείο Πειραιά (σχετικά
με την προσφυγή του
Αργυρίου Ζούκα & της
Κωνσταντίνας Χαρδαλιά)

Έγγραφο 118043/544/01-
12-2020 Νομική Υπηρεσία
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 918,84 130.000,00 98.381,42 31.618,58

4

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

Έγγραφο 124578/565/01-
12-2020 Νομική Υπηρεσία
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 918,84 130.000,00 99.300,26 30.699,74

5

Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου στον
Κωνσταντίνο Πλουμίδη τ.
Δημητρίου λόγω μη
χρήσης

-Έγγραφο 14920/23-11-
2020 Δ/νση Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας.

02.01.073.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

168,00 67.330,29 43.726,03 23.604,26

6

Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου στον
Σπυρίδων Μάγγου τ.
Βασιλείου λόγω μη
χρήσης

-Έγγραφο 16143/23-11-
2020 Δ/νση Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας.

02.01.073.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

165,00 67.330,29 43.894,03 23.436,26

7

Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου στον
Μπακογιάννη
Κωνσταντινο τ.
Παναγιώτη λόγω μη
χρήσης

-Έγγραφο 20146/18-11-
2020 Δ/νση Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας.

02.01.073.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

165,00 67.330,29 44.059,03 23.271,26
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1670

Ο Πρόεδρος κ. Φάνης Σπανός προσήλθε στη συνεδρίαση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Ο κ. Αναγνωστάκης ανέφερε: “Για τα θέματα 18,19,20 και 21 που ήταν στην αρμοδιότητα του
Περιφερειακού Συμβουλίου, επαναφέρουμε την πρόταση μας, ότι θα πρέπει να συζητούνται εκεί,
εσείς θα την απορρίψετε και ως εκ τούτου θα πούμε την άποψη μας.”

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Λιμενικού
Ταμείου Φθιώτιδας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και έγκριση υποβολής πρότασης για
ένταξη του έργου με τίτλο: «Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Δ.Δ Αχλαδίου» Π.Ε Φθιώτιδας, σε
μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (Ε.Π.ΑΛ.&Θ.) 2014-2020,
προϋπολογισμού : 3.400.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 255383/14864/02-12-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και αναφέρει τα κάτωθι:

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αρ. 996/22-6-2017 (Α/Α ΟΠΣ: 2231) πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα

8

Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου στον Ηλία -
Μάριο Μπουρτζάλα τ.
Δημητρίου λόγω μη
χρήσης

-Έγγραφο 16017/23-11-
2020 Δ/νση Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας.

02.01.073.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

280,00 67.330,29 44.224,03 23.106,26

9

Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου στον
Αλέξανδρο Κόκκινο τ.
Μιλτιάδη λόγω μη χρήσης

-Έγγραφο 13543/23-11-
2020 Δ/νση Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας.

02.01.073.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

105,00 67.330,29 44.504,03 22.826,26

10

Δαπάνη προμήθειας
καρτών ελέγχου
καυσαερίων

Έγγραφο
248962/20669/24-11-2020
Δ/νση Μεταφορών &
Επικοινωνιών ΠΕ
Φθιώτιδας

02.01.073.0843.
01

Εκδόσεις-
εκτυπώσεις-
βιβλιοδεσία

(περιλαμβάνεται
και η προμήθεια

χαρτιού)

992,00 27.000,00 15.628,40 11.371,60

11

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

13.000.00 277.571.31 250.510,24 27.061.07

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 17.704,68
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Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων (ΑΔΑ: ΨΙ1Γ4653-2ΑΧ), όπως παρατάθηκε με τις υπ’ αρ. 799/26-03-2019

(ΑΔΑ:ΩΥΩΙ4653ΠΓ-ΜΒΒ)-2η , 1517/21-06-2019 (ΑΔΑ:9Ψ9Δ4653ΠΓ-ΑΧΓ)-3η και
3132/18-12-2019 (ΑΔΑ:ΩΗ544653ΠΓ-8ΞΖ)-ι 4η Προσκλήσεις.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων (Πρόσκληση για την υποβολή
προτάσεων έργων ‘’αλιευτικών καταφυγίων, τόπων εκφόρτωσης, ιχθυοσκαλών και καταφυγίων
για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες’’ , με άμεση αξιολόγηση και λήξη υποβολής 31-
12-2020) προτείνεται να εγκριθεί α) η σύναψη και το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
για το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ Δ.Δ ΑΧΛΑΔΙΟΥ» ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, και
β) η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ Δ.Δ. ΑΧΛΑΔΙΟΥ», προϋπολογισμού 3.400.000,00 ευρώ, σε
μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (Ε.Π.ΑΛ.&Θ.) 2014-2020 και
συγκεκριμένα στο ΜΕΤΡΟ ΕΤΘΑ: (3.1.23) Άρθρο 43 παράγραφοι 1 και 3 : «Αλιευτικοί λιμένες,
τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια – Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών
στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια·
κατασκευή καταφυγίων προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων [+ άρθρο 44
(παράγραφος 1 στοιχείο στ) Αλιεία εσωτερικών υδάτων)».

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου, έχει εκπονηθεί ολοκληρωμένη και πλήρως ώριμη
Οριστική Μελέτη (αρ. πρωτ.212338/12510/25-10-2020 Απόφαση Οριστικής Παραλαβής) από την
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς, η οποία αφορά την βελτίωση και επέκταση
του Αλιευτικού Καταφυγίου Αχλαδίου το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 19χλμ. από την έδρα του
Καλλικρατικού Δήμου Στυλίδας (πρώην δήμος Εχιναίων), εφαπτομενικά προς τον παραλιακό
δρόμο της Τ.Κ. Αχλαδίου και πλησίον του υγροβιότοπου Αλμυροπόταμου (περί τα 400μ.). Το εν
λόγω αλιευτικό καταφύγιο αποτελείται από προσήνεμο μώλο και παραλιακά κρηπιδώματα. Το
πρώτο τμήμα του μώλου είναι εγκάρσιο στην ακτογραμμή σε μήκος περί τα 33μ., στη συνέχεια
κάμπτεται επί μήκους περίπου 20μ. και συνεχίζει παράλληλα με την ακτή για 57μ. ακόμα. Τα
παραλιακά κρηπιδώματα έχουν μήκος περί τα 97μ. και όπισθεν αυτών εκτείνονται περιορισμένοι
χερσαίοι χώροι του καταφυγίου. Κατά μήκος της ακτής υπάρχουν διαμορφώσεις,πλακοστρώσεις
και χώροι πρασίνου.
Συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει:
α). Επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου υπό γωνία σε σχέση με το αρχικό έργο,

με μήκος 70μ., πλάτος 5μ., κρηπίδωμα ωφέλιμου βάθους 4,3μ. και με ακρομώλιο διαστάσεων
15x10μ.
β). Δημιουργία δύο τουλάχιστον αγωγών ανανέωσης υδάτων, κατασκευή τοίχου με στέψη

στη
στάθμη των +2μ. επί της ανωδομής του προσήνεμου μώλου, καθώς και εγκατάσταση
χυτοχαλύβδινων δεστρών και όλων των Η/Μ παροχών για την εξυπηρέτηση του αλιευτικού
καταφυγίου.
γ). Κατασκευή κρηπιδώματος μήκους περίπου 50μ. στο τμήμα της διαμορφωμένης

λιμενολεκάνης που εκτείνεται παράλληλα στον παραλιακό δρόμο και κατάλληλες επιχώσεις
για τη δημιουργία νέας χερσαίας ζώνης μέσου πλάτους περίπου 15μ. Στις ανωδομές των
νέων κρηπιδωμάτων, εγκατάσταση χυτοχαλύβδινων δεστρών και όλων των Η/Μ παροχών για
την εξυπηρέτηση του αλιευτικού καταφυγίου.
δ). Βυθοκορήσεις εντός της λιμενολεκάνης στα σημεία με βάθη μικρότερα από 3μ. και στην

είσοδο του καταφυγίου για τη διαμόρφωση διαύλου.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ:
Το έργο κρίνεται αναγκαίο, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και είναι προς όφελος τόσο της τοπικής
κοινωνίας, όσο και των λοιπών χρηστών του, Το υπό μελέτη έργο αποσκοπεί στην αύξηση των
θέσεων ελλιμενισμού και στην αναβάθμιση των παροχών του καταφυγίου, με γνώμονα πάντα την
εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών ελλιμενισμού για τα αλιευτικά σκάφη της περιοχής. Η επέκταση
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του καταφυγίου εκτιμάται ότι θα συμβάλει ουσιαστικά όχι μόνο στη διατήρηση αλλά και στην
ανάπτυξη της τοπικής αλιείας με τη δημιουργία μιας σύγχρονης αλιευτικής εγκατάστασης.

ΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
(του άρθρου 25 του Ν.2971/2001 και του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν

και ισχύουν)

Μεταξύ των:

ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

και

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

για την πράξη με τίτλο:

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΧΛΑΔΙΟΥ»

[ΛΑΜΙΑ …-…-2020]
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΧΛΑΔΙΟΥ»
Στη Λαμία, σήμερα την …. του μηνός……… του έτους 2020, ημέρα ……., οι παρακάτω φορείς
καλούμενοι στο εξής «Συμβαλλόμενοι»:

1. Το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας, που εδρεύει στην Στυλίδα και συγκεκριμένα
στην ............ Τ.Κ. 35200- Στυλίδα, με ΑΦΜ ..................... Δ.Ο.Υ Λαμίας,
όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Μπλούνα Ευάγγελο
του ..............και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής, χάριν συντομίας, «Κύριος
του Έργου», και

2. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Λαμία (με ΑΦΜ: 997947718
/ΔΟΥ Λαμίας) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Χ.
Σπανό, και η οποία θα αποκαλείται στο εξής «Φορέας Υλοποίησης».

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω
διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:
1. Τις διατάξεις του N.2632/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών

του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε & συμπληρώθηκε με το
N.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση & Ευθύνη» και τις
αριθμ.2024709/601/0026/8-4-1998 (ΦΕΚ Β/431) & 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ
Β/1291) Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, κατ εφαρμογή του ν. 2362/1995,

2. Τις διατάξεις του N.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών & αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια & άλλες διατάξεις»,

3. Τις διατάξεις του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010) άρθρου 100 § 2 τ «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.9 και 10 του
Ν. 4071/12 ΦΕΚ 85 Α και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.
4257/14 ΦΕΚ 93 Α, του άρθρου 74 του Ν.4483/17 ΦΕΚ107 Α και του άρθρου 179
του Ν. 4555/18 ΦΕΚ 133 Α.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του N.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α'/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για
την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»

5. Τις διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8-8-2016) περί «Δημοσίων Συμβάσεων
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 44.

6. Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120Α΄/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»

7. Τις διατάξεις του Ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52Α΄/28-2-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων
για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

8. Τις διατάξεις του Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90Α΄/18-4-2013) «Διαμόρφωση Φιλικού
Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες
διατάξεις».

ΑΔΑ: ΩΖΛΩ7ΛΗ-7ΛΟ



31/98

9. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α΄/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις».

10. Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160Α΄/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών
και άλλες διατάξεις».

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την αρ.83/8-5-2017
απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:
Ω5557ΛΗ-ΩΝ4) ΦΕΚ 2201 Β.

12. Τις διατάξεις το Π.Δ.7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26Α΄/31-1-2013) «Όργανα που
αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων,
μελετών και υπηρεσιών ….. αρμοδιότητας των Περιφερειών»

13. Τις διατάξεις του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285Α΄/19-12-2001) «Αιγιαλός, παραλία και
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 25 αυτού.

14. Το Ν.4150/2013 (ΦΕΚ 102Α΄/29-4-2013) «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 46 αυτού.

15. Την αριθμ.πρωτ.210431/12382/14-10-2020 (ΑΔΑ: 6Η307ΛΗ-ΧΓΤ) Απόφαση της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε στο σύνολό της η μελέτη
επέκτασης Αλιευτικού Καταφυγίου Αχλαδίου και παραλήφθηκε οριστικά με την αριθ.
212338/12510/25-10-2020 Απόφαση του Αναπλ. Προϊσταμένου Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

16. Την αρ.1599/59317/29-05-2020 (ΑΔΑ:Ω0ΥΩΟΡ10-ΔΟΝ) απόφαση της Δ/νσης
ΠΕ.ΧΩ.Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου “ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΧΛΑΔΙΟΥ” και των σχετικών σε αυτή γνωμοδοτήσεων
των συναρμόδιων υπηρεσιών.

17. Το αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/...................../.............. έγγραφο της Εφορείας
Ενάλιων Αρχαιοτήτων περί σύμφωνης γνώμης της οριστικής μελέτης.

18. .Το αριθ. ........................................ έγγραφο Γενικού Επιτελείου Ναυτικού περί
σύμφωνης γνώμης της οριστικής μελέτης.

19. Το αριθ. ....................................... έγγραφο Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιώτικης
Πολιτικής, περί σύμφωνης γνώμης της οριστικής μελέτης.

20. Την αριθμ.πρωτ. .................-......-20.. (ΑΔΑ: ....................) απόφαση της Λιμενικής
Επιτροπής Φθιώτιδας, (βάση του άρθρου 25 του Ν.2971/2001), περί έγκρισης
σύναψης και αποδοχής των όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας για την
υλοποίηση του έργου “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΧΛΑΔΙΟΥ” ποσού
3.400.000,00€ και ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Προγραμματικής Σύμβασης,

21. Την αριθμ.......................................σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου
Ναυτικού, περί έγκρισης σύναψης και αποδοχής των όρων Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού Ταμείου
Φθιώτιδας για την υλοποίηση του έργου “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ
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ΑΧΛΑΔΙΟΥ”.
22. Την αριθμ.......................................σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ναυτιλίας και

Νησιωτικής Πολιτικής, περί έγκρισης σύναψης και αποδοχής των όρων
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του
Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας για την υλοποίηση του έργου “ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΧΛΑΔΙΟΥ”.

23. Την αριθμ. /2020 (ΑΔΑ: ....................) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Πρακτικό .../ Θέμα ....ο/ .......................), για την
σύναψη και την αποδοχή των όρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας για
την υλοποίηση του έργου “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΧΛΑΔΙΟΥ”
ποσού 3.400.000,00€ και ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
της Προγραμματικής Σύμβασης.

24. Την αριθμ.πρωτ. ........./.......-...... Πράξη του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
(άρθρο 278.1 του Ν.3852/2010) ελέγχου σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας για
την υλοποίηση του έργου “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΧΛΑΔΙΟΥ”
ποσού 3.400.000,00€.

Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας

(Ε.Π.ΑΛ.&Θ.) 2014-2020 προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΧΛΑΔΙΟΥ», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο»,
προϋπολογισμού δαπάνης 3.400.000,00 ευρώ με ΦΠΑ. Για το παρόν έργο έχει εκπονηθεί
ολοκληρωμένη και πλήρως ώριμη Οριστική Μελέτη (αρ. πρωτ.212338/12510/25-10-2020
Απόφαση Οριστικής Παραλαβής) από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, και αφορά την βελτίωση και επέκταση του Αλιευτικού Καταφυγίου Αχλαδίου το οποίο
βρίσκεται σε απόσταση 19χλμ. από την έδρα του Καλλικρατικού Δήμου Στυλίδας (πρώην δήμος
Εχιναίων), εφαπτομενικά προς τον παραλιακό δρόμο της Τ.Κ. Αχλαδίου και πλησίον του
υγροβιότοπου Αλμυροπόταμου (περί τα 400μ.). Το εν λόγω αλιευτικό καταφύγιο αποτελείται
από προσήνεμο μώλο και παραλιακά κρηπιδώματα. Το πρώτο τμήμα του μώλου είναι εγκάρσιο
στην ακτογραμμή σε μήκος περί τα 33μ., στη συνέχεια κάμπτεται επί μήκους περίπου 20μ. και
συνεχίζει παράλληλα με την ακτή για 57μ. ακόμα. Τα παραλιακά κρηπιδώματα έχουν μήκος περί
τα 97μ. και όπισθεν αυτών εκτείνονται περιορισμένοι χερσαίοι χώροι του καταφυγίου. Κατά
μήκος της ακτής υπάρχουν διαμορφώσεις,πλακοστρώσεις και χώροι πρασίνου.

Συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει:

α). Επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου υπό γωνία σε σχέση με το αρχικό έργο,
με μήκος 70μ., πλάτος 5μ., κρηπίδωμα ωφέλιμου βάθους 4,3μ. και με ακρομώλιο διαστάσεων
15x10μ.
β). Δημιουργία δύο τουλάχιστον αγωγών ανανέωσης υδάτων, κατασκευή τοίχου με στέψη στη
στάθμη των +2μ. επί της ανωδομής του προσήνεμου μώλου, καθώς και εγκατάσταση
χυτοχαλύβδινων δεστρών και όλων των Η/Μ παροχών για την εξυπηρέτηση του αλιευτικού
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καταφυγίου.
γ). Κατασκευή κρηπιδώματος μήκους περίπου 50μ. στο τμήμα της διαμορφωμένης
λιμενολεκάνης που εκτείνεται παράλληλα στον παραλιακό δρόμο και κατάλληλες επιχώσεις
για τη δημιουργία νέας χερσαίας ζώνης μέσου πλάτους περίπου 15μ. Στις ανωδομές των
νέων κρηπιδωμάτων, εγκατάσταση χυτοχαλύβδινων δεστρών και όλων των Η/Μ παροχών
για την εξυπηρέτηση του αλιευτικού καταφυγίου.
δ). Βυθοκορήσεις εντός της λιμενολεκάνης στα σημεία με βάθη μικρότερα από 3μ. και στην
είσοδο του καταφυγίου για τη διαμόρφωση διαύλου.

Το έργο κρίνεται αναγκαίο, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και είναι προς όφελος τόσο της
τοπικής κοινωνίας, όσο και των λοιπών χρηστών του, Το υπό μελέτη έργο αποσκοπεί στην
αύξηση των θέσεων ελλιμενισμού και στην αναβάθμιση των παροχών του καταφυγίου, με
γνώμονα πάντα την εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών ελλιμενισμού για τα αλιευτικά σκάφη της
περιοχής. Η επέκταση του καταφυγίου εκτιμάται ότι θα συμβάλει ουσιαστικά όχι μόνο στη
διατήρηση αλλά και στην ανάπτυξη της τοπικής αλιείας με τη δημιουργία μιας σύγχρονης
αλιευτικής εγκατάστασης.

Δεδομένου ότι:

 ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής

και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου,

σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-

2020,

 ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και

οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την

υλοποίηση του εν λόγω έργου,

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν.

3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας

Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους

ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 Περιεχόμενα (Άρθρο 1)
 Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης (Άρθρο 2)
 Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων (Άρθρο 3)
 Ποσά και Πόροι Χρηματοδότησης (Άρθρο 4)
 Διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης (Άρθρο 5)
 Όργανα που αποφασίζουν και Γνωμοδοτούν σε Θέματα ‘Εργου (Άρθρο 6)
 Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης (Άρθρο 7)
 Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης (Άρθρο 8)
 Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες (Άρθρο 9)
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 Ευθύνη Φορέα Υλοποίησης (Άρθρο 10)
 Εκπροσώπηση (Άρθρο 11)
 Μεταφορά – Απασχόληση προσωπικού (Άρθρο 12)
 Ειδικοί όροι (Άρθρο 13)
 Τελικές διατάξεις (Άρθρο 14)

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας
υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΧΛΑΔΙΟΥ» από
τον Κύριο στο Φορέα Υλοποίησης. Με τη Σύμβαση αυτή, θα υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες
ενέργειες για την εκτέλεση της εν λόγω πράξης. Καμία τροποποίηση της Προγραμματικής
Σύμβασης δεν γίνεται όσον αφορά το αντικείμενό της και τον τρόπο υλοποίησης του έργου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης,
ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου της
αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:

1. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη
των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).

2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
3. Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ
4. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
5. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία

Δημοσίων Συμβάσεων.
6. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται

από τον Κύριο του Έργου, εφόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν.
7. Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.
8. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
9. Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση

πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
10.Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την

οριστική παραλαβή) .
11.Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική

και οικονομική τεκμηρίωση.

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών,
δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης
Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί
Δημοσίων Έργων. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων
εκτελούν το έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για
λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα του δικαιούχου και της Αναθέτουσας αρχής.
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ΑΡΘΡΟ 3
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

3.1. Ο Κύριος του Έργου (ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ) αναλαμβάνει:
 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την

υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων
στοιχείων και πληροφοριών.

 Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη
διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης.

 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

 Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις
λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την
υλοποίηση του Έργου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.

 Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με
οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.

 Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης
του Έργου, στην περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ.

 Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών του
έργου, με την υποστήριξη του Φορέα Υλοποίησης.

 Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο
ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.

 Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή
του Έργου.

3.2.Ο Φορέας Υλοποίησης (Περιφέρεια Στ. Ελλάδας) αναλαμβάνει:

 Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, στα πλαίσια της παρούσας
σύμβασης.

 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα
προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.

 Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου του Έργου.

 Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και
την υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας και να
προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη
των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.

 Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση
Συστήματος Διαχείρισης 2014 - 2020.

 Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.
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 Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των
σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο
λειτουργίας του.

 Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των
σχετικών συμβάσεων.

 Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου) τη χρηματοδότηση του Έργου
μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την
απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων.

 Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου.
 Να υποστηρίζει τον Κύριο του Έργου στην πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου.
 Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με

τον Κύριο του Έργου.

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας
Υλοποίησης - διοικητικά και επιχειρησιακά ικανός δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις
υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του
Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι εκκρεμείς
ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ, όπου
τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση
ή ολοκλήρωση τους.

Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν από κοινού όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας
κατά την εκτέλεση των αναφερόμενων στην παρούσα προγραμματική σύμβαση
εργασιών για την αποφυγή ατυχήματος, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας
λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων. Επίσης, συμφωνούν ότι μετά το πέρας ισχύος
της Προγραμματικής Σύμβασης, και την οριστική παραλαβή του Έργου, το Έργο θα
παραδοθεί στο Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας που έχει την ευθύνη λειτουργίας του.

ΑΡΘΡΟ 4
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των 3.400.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού
οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων.
Ο προϋπολογισμός του Έργου, αναλύεται ως εξής:

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.972.731,57
ΓΕ&ΟΕ(18% ) 355.091,68
ΣΥΝΟΛΟ 2.327.823,25 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ(15%) 349.173,49 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 87.230,90 €
ΣΥΝΟΛΟ 2.764.227,64
Φ.Π.Α. (24%) 663.414,63
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.400.000,00

Οι πληρωμές του έργου θα γίνονται τμηματικά, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών μετά
την πιστοποίηση τους από την επιβλέπουσα υπηρεσία, όπως προβλέπεται από τη σχετική
νομοθεσία Δημοσίων Έργων.
Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής

Επιτροπής Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας, εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται
τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης.

ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την
οριστική παραλαβή του έργου και την παράδοσή του από τον Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο
του Έργου και έχει διάρκεια εξήντα (60) μήνες.

Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης αναλύεται ως εξής:

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ
Προσυμβατικές διοικητικές ενέργειες ΤΡΙΑ (3)

Σύνταξη διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης του Έργου -
Εγκρίσεις .

ΤΡΙΑ (3)

Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με
την Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων

ΕΝΝΕΑ (9)

Διαχείριση και υλοποίηση του Έργου ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (24)

Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή. ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15)

Παράταση του έργου (εφόσον απαιτηθεί). ΕΞΙ (6)

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΞΗΝΤΑ(60)

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

H εκτέλεση της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους όρους, μετά από σχετική
εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 7)
προς τα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα των συμβαλλομένων, με μέγιστο χρόνο ενδεχόμενης
παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης δέκα οκτώ (18) μήνες.

Οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, όπως περαιτέρω
αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της ή στο φορέα χρηματοδότηση της θα λαμβάνει εκ
νέου σχετική έγκριση από τα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα των συμβαλλομένων φορέων,
κατόπιν λήψης νέας σύμφωνης γνώμης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 25
του Ν.2971/2001, όπως ισχύει.
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ΑΡΘΡΟ 6
ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. «Κύριος του έργου» είναι το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας.
2. «Φορέας υλοποίησης» είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
3. «Διευθύνουσα Υπηρεσία» είναι το Τμήμα Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων της

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στελεχωμένη με το απαιτούμενο
επιστημονικό και λοιπό προσωπικό.

4. «Προϊσταμένη Αρχή» είναι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και η
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 3 & 6 του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ26 Α/31-01-2013), με τις αρμοδιότητες που
περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας Π.Σ.

5. «Τεχνικό Συμβούλιο» είναι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.

ΑΡΘΡΟ 7
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα

στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης

με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Λαμία.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τριμελής και απαρτίζεται από εκπροσώπους από κάθε
συμβαλλόμενο, που ορίζονται ως ακολούθως:
Για το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας:

1. Ο/Η……………………………, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή του/της
τον/την ………………………...

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:
1. Ο/Η ……………………………… ως μέλος, ……………………., Πρ/νη της Δ/νσης

Τεχνικών Έργων., με αναπληρωτή του
τον ……………………….., ………………………………., Πρ/νο του Τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.

2. Ο ………………………. ως μέλος, Πολιτικός Μηχ/κός, υπάλληλος της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων, με αναπληρωτή του, την κ. ……………………, ………………….., ,
υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων/ΠΣΕ.

Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο

Ε.Π Αλιείας και Θάλασσας , οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής

Επιτροπής Παρακολούθησης.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση
όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της
ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των
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συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας,
η παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων
μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον
τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση
αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως,
εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση
και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί
μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό
που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα
μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία,
μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί
των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν
έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής
δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα όταν το
ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον
οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της
σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη
αφού υπογραφούν .

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι
αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων
μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής,
θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 8
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με κοινή έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα Προγραμματική
Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους
λοιπούς όρους της Σύμβασης, με έγγραφη τροποποίηση της παρούσης που θα υπογραφεί από
τα συμβαλλόμενα μέρη, κατόπιν λήψης νέας σύμφωνης γνώμης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες
σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.2971/2001, όπως ισχύει. Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας
της σύμβασης, δύναται να χορηγηθεί έως το τέλος του Έργου, μετά από αιτιολογημένη αίτηση
του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου, και τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπή Παρακολούθησης
του έργου του άρθρου 7, με μέγιστο χρόνο ενδεχόμενης παράτασης της Προγραμματικής
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Σύμβασης δέκα οκτώ (18) μήνες.
Σε περίπτωση παράτασης της χρονικής διάρκειας της παρούσης δεν δύναται να υπάρχει
επέκταση του Φυσικού ή Οικονομικού αντικειμένου αυτής.

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους 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 θετική ή αποθετική ζημία του.
Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση
και ερμηνεία των όρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης που δεν δύναται να
επιλυθεί από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, δύναται να επιλύεται από τα
αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο φορέας υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και
έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρο με τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 11
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου
έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης
της αρμοδιότητας υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 12
ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο
πλαίσιο των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι
δυνατή:
Α) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης
αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του
Κυρίου Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 13
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή
του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας
Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ
συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.
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11.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που
θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και
αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των
συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του
Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να
τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων
εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον
Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’
οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά
δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.
11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη
λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την
υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων
του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του
Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση
του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

ΑΡΘΡΟ 14
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης
γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική
σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή
από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των
συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή
αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή
την προγραμματική σύμβαση.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε

απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε πέντε (5)
πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από δύο και το πέμπτο θα υποβληθεί στην
Ειδική Υπηρεσία Διαχείριση του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Ο Πρόεδρος Ο Περιφερειάρχης

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΧΛΑΔΙΟΥ)»

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
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Διάρκεια
Προγραμματικής
Σύμβασης : 60
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Προσυμβατικές
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει: α) τη σύναψη και το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου
Φθιώτιδας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο:
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«Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Δ.Δ. Αχλαδίου» Π.Ε. Φθιώτιδας, και β) την υποβολή
πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Δ.Δ.
Αχλαδίου» Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 3.400.000,00 ευρώ, σε μέτρο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (Ε.Π.ΑΛ.&Θ.) 2014-2020 και συγκεκριμένα στο ΜΕΤΡΟ
ΕΤΘΑ: (3.1.23) Άρθρο 43 παράγραφοι 1 και 3 : «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης,
ιχθυόσκαλες και καταφύγια – Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς
λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια· κατασκευή
καταφυγίων προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων [+ άρθρο 44 (παράγραφος 1
στοιχείο στ) Αλιεία εσωτερικών υδάτων).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1671

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Λιμενικού
Ταμείου Φθιώτιδας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και έγκριση υποβολής πρότασης για
ένταξη του έργου με τίτλο: «Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Γλύφας» Π.Ε Φθιώτιδας, σε μέτρο
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (Ε.Π.ΑΛ.&Θ.) 2014-2020,
προϋπολογισμού :2.500.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 255390/14865/02-12-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και αναφέρει τα κάτωθι:

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αρ. 996/22-6-2017 (Α/Α ΟΠΣ: 2231) πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα
Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: ΨΙ1Γ4653-2ΑΧ), όπως παρατάθηκε με τις υπ’ αρ.
799/26-03-2019 (ΑΔΑ:ΩΥΩΙ4653ΠΓ-ΜΒΒ)-2η , 1517/21-06-2019 (ΑΔΑ:9Ψ9Δ4653ΠΓ-
ΑΧΓ)-3η και 3132/18-12-2019 (ΑΔΑ:ΩΗ544653ΠΓ-8ΞΖ)-ι 4η Προσκλήσεις.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων (Πρόσκληση για την υποβολή
προτάσεων έργων ‘’αλιευτικών καταφυγίων, τόπων εκφόρτωσης, ιχθυοσκαλών και καταφυγίων
για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες’’ , με άμεση αξιολόγηση και λήξη υποβολής 31-
12-2020) προτείνεται να εγκριθεί: α) η σύναψη και το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,
και β) η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΛΥΦΑΣ», προϋπολογισμού 2.500.000,00 ευρώ, σε μέτρο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (Ε.Π.ΑΛ.&Θ.) 2014-2020 και συγκεκριμένα
στο ΜΕΤΡΟ ΕΤΘΑ: (3.1.23) Άρθρο 43 παράγραφοι 1 και 3 : «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι
εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια – Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους
αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια· κατασκευή
καταφυγίων προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων [+ άρθρο 44 (παράγραφος 1
στοιχείο στ) Αλιεία εσωτερικών υδάτων)».

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:
Για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου, έχει εκπονηθεί ολοκληρωμένη και πλήρως ώριμη

Οριστική Μελέτη (αρ. πρωτ.104401/3504/18-05-2017 Απόφαση Οριστικής Παραλαβής) από
την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς, η οποία αφορά την βελτίωση και
επέκταση του αλιευτικού καταφυγίου στον οικισμό Γλύφας του Δήμου Στυλίδας, στο οποίο
υπάρχει σήμερα προβλήτα με τμήμα κάθετου προς την ακτογραμμή μώλου και παράλληλου
προς την ακτογραμμή μώλου , μήκους 35 μ. περίπου. Ο υφιστάμενος μώλος είναι
κατασκευασμένος από τεχνητούς ογκόλιθους με επίστρωση σκυροδέματος.

Συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει:

α) Επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου κατά 80 μ. με πλάτος 7μ. και
διαπλάτυνση 10,50 μ. στο ακρομώλιο.

β) κατασκευή προσήνεμου μώλου (εγκάρσια στην ακτογραμμή) μήκους 30 μ., για την
προστασία του λιμανιού από τον κυματισμό.

γ) κατασκευή κρηπιδώματος κατά μήκος της ακτογραμμής στην ζώνη του έργου από
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τεχνητούς ογκόλιθους, μήκους 86μ.

δ) εκβάθυνση της λιμενολεκάνης ώστε να έχει ωφέλιμο βάθος κατ΄ελάχιστο στα -3,0 μ, σε
έκταση 1,56 στρεμμάτων και

ε) κατασκευή των απαραίτητων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (Δίκτυο διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας, Δίκτυο ύδρευσης, Δίκτυο πυρόσβεσης).

Επίσης, στα πλαίσια της μελέτης του έργου , έχουν εκδοθεί :
α. .Η υπ’ αρ. 63/04/23-10-2014 (Πρακτικό 63ης/23-10-2014 Συνεδρίασης- ΑΔΑ:

ΒΘΚ0ΟΠ-8Ο0) Απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ), με την
οποία γνωμοδοτεί θετικά ως προς την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του εν λόγω
έργου και εγκρίνει την κατασκευή των ως ανωτέρω έργων της μελέτης.

β. Η αρ.πρωτ.1933/75870/10-05-2016 (ΑΔΑ:7ΚΩΦΟΡ10-3ΥΜ) Απόφαση Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ
ΓΛΥΦΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ».

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ:
Ο οικισμός της Γλύφας αποτελεί αγαπημένο προορισμό τουρισμού των κατοίκων του

Νομού αλλά και των γύρωθεν Νομών , ιδίως κατά τους θερινούς μήνες. Επίσης στην περιοχή
του λιμένα της Γλύφας ενεργοποιούνται περί τα σαράντα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη
παράκτιας αλιείας και πλήθος σκαφών ερασιτεχνικής αλιείας. Επιπλέον, στο αλιευτικό καταφύγιο
προσεγγίζουν πολλά σκάφη μέσης αλιείας για την εκφόρτωση των αλιευμάτων τους.

Σύμφωνα με τη μελέτη, με την αναβάθμιση-επέκταση του Αλιευτικού Καταφυγίου της Γλύφας
θα επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:
 Εξασφάλιση της ασφάλειας των ελλιμενισμένων σκαφών ιδιαίτερα από δυσμενείς καιρικές

συνθήκες. Η προστασία από νότιους και νοτιοδυτικούς κυματισμούς είναι απαραίτητη για την
διαμόρφωση συνθηκών ηρεμίας στο εσωτερικό του καταφυγίου.

 Αύξηση της δυναμικότητας του καταφυγίου, στις προβλήτες του οποίου θα μπορούν να
προσδέσουν 45-50 σκάφη μήκους έως 8.00 μ. και 4-5- σκάφη τύπου γρι-γρι μέσου μήκους
17,00 μ. πλαγιοδετημένα. Έτσι θα ικανοποιηθούν όχι μόνο οι τοπικές ανάγκες των
επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλιέων, αλλά και των ιχθυοτροφικών μονάδων. Επίσης,
παρέχεται η δυνατότητα προσέγγισης ιδιωτικών τουριστικών σκαφών, γεγονός που θα
ενισχύσει σημαντικά την τουριστική ανάπτυξη , τους παραγωγικού φορείς και την τοπική
οικονομία.

 Λειτουργικά, το καταφύγιο θα αναβαθμιστεί με τις βασικές απαραίτητες σύγχρονες υποδομές
φωτισμού, ηλεκτροδότησης και υδροδότησης των θέσεων ελιμμενισμού.

 Θα επιτευχθεί αποσυμφόρηση των γειτονικών αλιευτικών καταφυγίων Αχλαδίου (σε
απόσταση 18 Km ) και Πελασγίας (σε απόσταση 11Km).

 Θα διαμορφωθεί και θα αναπλαστεί ο περιβάλλον χώρος του καταφυγίου.

 Θα ενισχυθεί η εύρυθμη λειτουργία και του γειτονικού λιμένα της Γλύφας.

 Θα προκύψουν θέσεις εργασίας από την εν λόγω αναβάθμιση των λειτουργιών του
καταφυγίου και την αξιοποίηση της Αιγιαλείας Ζώνης του οικισμού.

 Θα προσφερθούν ευκαιρίες αναψυχής σε μία καλύτερα οργανωμένη και αναβαθμισμένη
παραθαλάσσια περιοχή του οικισμού.
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ΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
(του άρθρου 25 του Ν.2971/2001 και του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν

και ισχύουν)

Μεταξύ των:

ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

και

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

για την πράξη με τίτλο:

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΛΥΦΑΣ»

[ΛΑΜΙΑ …-…-2020]

ΑΔΑ: ΩΖΛΩ7ΛΗ-7ΛΟ



46/98

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΛΥΦΑΣ»
Στη Λαμία, σήμερα την …. του μηνός……… του έτους 2020, ημέρα ……., οι παρακάτω φορείς
καλούμενοι στο εξής «Συμβαλλόμενοι»:

3. Το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας, που εδρεύει στην Στυλίδα και συγκεκριμένα
στην ............ Τ.Κ. 35200- Στυλίδα, με ΑΦΜ ..................... Δ.Ο.Υ Λαμίας,
όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Μπλούνα Ευάγγελο
του ..............και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής, χάριν συντομίας, «Κύριος
του Έργου», και

4. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Λαμία (με ΑΦΜ: 997947718
/ΔΟΥ Λαμίας) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Χ.
Σπανό, και η οποία θα αποκαλείται στο εξής «Φορέας Υλοποίησης».

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω
διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:
25. Τις διατάξεις του N.2632/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών

του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε & συμπληρώθηκε με το
N.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση & Ευθύνη» και τις
αριθμ.2024709/601/0026/8-4-1998 (ΦΕΚ Β/431) & 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ
Β/1291) Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, κατ εφαρμογή του ν. 2362/1995,

26. Τις διατάξεις του N.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών & αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια & άλλες διατάξεις»,

27. Τις διατάξεις του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010) άρθρου 100 § 2 τ «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.9 και 10 του
Ν. 4071/12 ΦΕΚ 85 Α και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.
4257/14 ΦΕΚ 93 Α, του άρθρου 74 του Ν.4483/17 ΦΕΚ107 Α και του άρθρου 179
του Ν. 4555/18 ΦΕΚ 133 Α.

28. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του N.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α'/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για
την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»

29. Τις διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8-8-2016) περί «Δημοσίων Συμβάσεων
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 44.

30. Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120Α΄/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»

31. Τις διατάξεις του Ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52Α΄/28-2-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων
για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

32. Τις διατάξεις του Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90Α΄/18-4-2013) «Διαμόρφωση Φιλικού
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Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες
διατάξεις».

33. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α΄/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις».

34. Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160Α΄/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών
και άλλες διατάξεις».

35. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την αρ.83/8-5-2017
απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:
Ω5557ΛΗ-ΩΝ4) ΦΕΚ 2201 Β.

36. Τις διατάξεις το Π.Δ.7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26Α΄/31-1-2013) «Όργανα που
αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων,
μελετών και υπηρεσιών ….. αρμοδιότητας των Περιφερειών»

37. Τις διατάξεις του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285Α΄/19-12-2001) «Αιγιαλός, παραλία και
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 25 αυτού.

38. Το Ν.4150/2013 (ΦΕΚ 102Α΄/29-4-2013) «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 46 αυτού.

39. Την αριθμ.πρωτ.111830/4773/15-07-2016 (ΑΔΑ: 6ΞΩΥ7ΛΗ-1ΥΨ) Απόφαση της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε στο σύνολό της η μελέτη
επέκτασης Αλιευτικού Καταφυγίου Γλύφας και παραλήφθηκε οριστικά με την αριθ.
104401/3504/18-05-2017 (ΑΔΑ:638Ν7ΛΗ-ΤΤ2) Απόφαση του Αναπλ. Προϊσταμένου
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

40. Την αρ.1933/75870/10-05-2016 (ΑΔΑ:7ΚΩΦΟΡ10-3ΥΜ) απόφαση της Δ/νσης
ΠΕ.ΧΩ.Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου “ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΛΥΦΑΣ” και των σχετικών σε αυτή γνωμοδοτήσεων
των συναρμόδιων υπηρεσιών.

41. Το αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/ΤΕΑΧΜΕ/323535/230930/4701/1596/16-07-2019
έγγραφο της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων περί σύμφωνης γνώμης της οριστικής
μελέτης.

42. Το αριθ. Φ.542/153/190540/Σ.2043/1-10-2019 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου
Ναυτικού περί σύμφωνης γνώμης της οριστικής μελέτης.

43. Το αριθ. 3122.1-Λ72/65652/2019/10-09-2019 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιώτικης Πολιτικής, περί σύμφωνης γνώμης της οριστικής μελέτης.

44. Την αριθμ.πρωτ. .................-......-20.. (ΑΔΑ: ....................) απόφαση της Λιμενικής
Επιτροπής Φθιώτιδας, (βάση του άρθρου 25 του Ν.2971/2001), περί έγκρισης
σύναψης και αποδοχής των όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας για την
υλοποίηση του έργου “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΛΥΦΑΣ” ποσού
2.500.000,00€ και ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Προγραμματικής Σύμβασης.

45. Την αριθμ.......................................σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου
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Ναυτικού, περί έγκρισης σύναψης και αποδοχής των όρων Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού Ταμείου
Φθιώτιδας για την υλοποίηση του έργου “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ
ΓΛΥΦΑΣ”.

46. Την αριθμ.......................................σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, περί έγκρισης σύναψης και αποδοχής των όρων
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του
Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας για την υλοποίηση του έργου “ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΛΥΦΑΣ”.

47. Την αριθμ. /2020 (ΑΔΑ: ....................) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Πρακτικό .../ Θέμα ....ο/ .......................), για την
σύναψη και την αποδοχή των όρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας για
την υλοποίηση του έργου “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΛΥΦΑΣ”
ποσού 2.500.000,00€ και ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
της Προγραμματικής Σύμβασης.

48. Την αριθμ.πρωτ. ........./.......-2018 Πράξη του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
(άρθρο 278.1 του Ν.3852/2010) ελέγχου σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας για
την υλοποίηση του έργου “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΛΥΦΑΣ”
ποσού 2.500.000,00€.

Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας

(Ε.Π.ΑΛ.&Θ.) 2014-2020 προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΛΥΦΑΣ», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο»,
προϋπολογισμού δαπάνης 2.500.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, που αφορά την εκτέλεση των
απαραίτητων εργασιών που απαιτούνται για την επέκταση του αλιευτικού καταφυγίου Γλύφας,
το οποίο βρίσκεται εντός χερσαίας ζώνης λιμένος αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας.
Για το παρόν έργο έχει εκπονηθεί ολοκληρωμένη και πλήρως ώριμη Οριστική Μελέτη (αρ.
πρωτ.104401/3504/18-05-2017 Απόφαση Οριστικής Παραλαβής) του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΛΥΦΑΣ» από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, η οποία αφορά την βελτίωση και επέκταση του Αλιευτικού Καταφυγίου στον
οικισμό Γλύφας του πρώην Δήμου Πελασγίας και σήμερα του Δήμου Στυλίδας, στο οποίο
υπάρχει σήμερα προβλήτα με τμήμα κάθετου προς την ακτογραμμή μώλου και παράλληλου
προς την ακτογραμμή μώλου , μήκους 35 μ. περίπου. Ο υφιστάμενος μώλος είναι
κατασκευασμένος από τεχνητούς ογκόλιθους με επίστρωση σκυροδέματος.

Συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει:

α) Επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου κατά 80 μ. με πλάτος 7μ. και

διαπλάτυνση 10,50 μ. στο ακρομώλιο.

β) κατασκευή προσήνεμου μώλου (εγκάρσια στην ακτογραμμή) μήκους 30 μ., για την

προστασία του λιμανιού από τον κυματισμό.
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γ) κατασκευή κρηπιδώματος κατά μήκος της ακτογραμμής στην ζώνη του έργου από

τεχνητούς ογκόλιθους, μήκους 86μ.

δ) εκβάθυνση της λιμενολεκάνης ώστε να έχει ωφέλιμο βάθος κατ΄ελάχιστο στα -3,0 μ, σε

έκταση 1,56 στρεμμάτων και

ε) κατασκευή των απαραίτητων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (Δίκτυο διανομής

ηλεκτρικής ενέργειας, Δίκτυο ύδρευσης, Δίκτυο πυρόσβεσης).

Το έργο κρίνεται αναγκαίο, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και είναι προς όφελος τόσο της τοπικής

κοινωνίας, όσο και των λοιπών χρηστών του, καθώς στην περιοχή του λιμένα της Γλύφας

ενεργοποιούνται περί τα σαράντα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη παράκτιας αλιείας και πλήθος

σκαφών ερασιτεχνικής αλιείας. Επιπλέον, στο αλιευτικό καταφύγιο προσεγγίζουν πολλά σκάφη

μέσης αλιείας για την εκφόρτωση των αλιευμάτων τους.

Σύμφωνα με τη μελέτη, με την αναβάθμιση-επέκταση του Αλιευτικού Καταφυγίου της Γλύφας

θα επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:

 Εξασφάλιση της ασφάλειας των ελλιμενισμένων σκαφών ιδιαίτερα από δυσμενείς καιρικές
συνθήκες. Η προστασία από νότιους και νοτιοδυτικούς κυματισμούς είναι απαραίτητη για
την διαμόρφωση συνθηκών ηρεμίας στο εσωτερικό του καταφυγίου.

 Αύξηση της δυναμικότητας του καταφυγίου, στις προβλήτες του οποίου θα μπορούν να
προσδέσουν 45-50 σκάφη μήκους έως 8.00 μ. και 4-5- σκάφη τύπου γρι-γρι μέσου μήκους
17,00 μ. πλαγιοδετημένα. Έτσι θα ικανοποιηθούν όχι μόνο οι τοπικές ανάγκες των
επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλιέων, αλλά και των ιχθυοτροφικών μονάδων. Επίσης,
παρέχεται η δυνατότητα προσέγγισης ιδιωτικών τουριστικών σκαφών, γεγονός που θα
ενισχύσει σημαντικά την τουριστική ανάπτυξη , τους παραγωγικού φορείς και την τοπική
οικονομία.

 Λειτουργικά, το καταφύγιο θα αναβαθμιστεί με τις βασικές απαραίτητες σύγχρονες
υποδομές φωτισμού, ηλεκτροδότησης και υδροδότησης των θέσεων ελιμμενισμού.

 Θα επιτευχθεί αποσυμφόρηση των γειτονικών αλιευτικών καταφυγίων Αχλαδίου (σε
απόσταση 18 Km ) και Πελασγίας (σε απόσταση 11Km).

 Θα διαμορφωθεί και θα αναπλαστεί ο περιβάλλον χώρος του καταφυγίου.

 Θα ενισχυθεί η εύρυθμη λειτουργία και του γειτονικού λιμένα της Γλύφας.

 Θα προκύψουν θέσεις εργασίας από την εν λόγω αναβάθμιση των λειτουργιών του
καταφυγίου και την αξιοποίηση της Αιγιαλείας Ζώνης του οικισμού.

 Θα προσφερθούν ευκαιρίες αναψυχής σε μία καλύτερα οργανωμένη και αναβαθμισμένη
παραθαλάσσια περιοχή του οικισμού.

Δεδομένου ότι:

 ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής

και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου,

σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-

2020,
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 ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και

οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την

υλοποίηση του εν λόγω έργου,

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν.

3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας

Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους

ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 Περιεχόμενα (Άρθρο 1)
 Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης (Άρθρο 2)
 Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων (Άρθρο 3)
 Ποσά και Πόροι Χρηματοδότησης (Άρθρο 4)
 Διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης (Άρθρο 5)
 Όργανα που αποφασίζουν και Γνωμοδοτούν σε Θέματα ‘Εργου (Άρθρο 6)
 Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης (Άρθρο 7)
 Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης (Άρθρο 8)
 Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες (Άρθρο 9)
 Ευθύνη Φορέα Υλοποίησης (Άρθρο 10)
 Εκπροσώπηση (Άρθρο 11)
 Μεταφορά – Απασχόληση προσωπικού (Άρθρο 12)
 Ειδικοί όροι (Άρθρο 13)
 Τελικές διατάξεις (Άρθρο 14)

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας
υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΛΥΦΑΣ» από τον
Κύριο στο Φορέα Υλοποίησης. Με τη Σύμβαση αυτή, θα υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες
ενέργειες για την εκτέλεση της εν λόγω πράξης. Καμία τροποποίηση της Προγραμματικής
Σύμβασης δεν γίνεται όσον αφορά το αντικείμενό της και τον τρόπο υλοποίησης του έργου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης,
ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου της
αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:

12. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη
των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).

13.Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
14.Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ
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15.Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
16.Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία

Δημοσίων Συμβάσεων.
17.Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται

από τον Κύριο του Έργου, εφόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν.
18.Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.
19.Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
20.Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση

πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
21.Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την

οριστική παραλαβή) .
22.Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική

και οικονομική τεκμηρίωση.

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών,
δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης
Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί
Δημοσίων Έργων. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων
εκτελούν το έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για
λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα του δικαιούχου και της Αναθέτουσας αρχής.

ΑΡΘΡΟ 3
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

3.1. Ο Κύριος του Έργου (ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ) αναλαμβάνει:
 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την

υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων
στοιχείων και πληροφοριών.

 Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη
διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης.

 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

 Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις
λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την
υλοποίηση του Έργου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.

 Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με
οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.

 Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης
του Έργου, στην περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ.

 Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών του
έργου, με την υποστήριξη του Φορέα Υλοποίησης.

 Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο
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ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.
 Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή

του Έργου.

3.2.Ο Φορέας Υλοποίησης (Περιφέρεια Στ. Ελλάδας) αναλαμβάνει:

 Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, στα πλαίσια της παρούσας
σύμβασης.

 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα
προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.

 Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου του Έργου.

 Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και
την υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας και να
προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη
των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.

 Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση
Συστήματος Διαχείρισης 2014 - 2020.

 Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.
 Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των

σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο
λειτουργίας του.

 Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των
σχετικών συμβάσεων.

 Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου) τη χρηματοδότηση του Έργου
μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την
απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων.

 Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου.
 Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με

τον Κύριο του Έργου.

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας
Υλοποίησης - διοικητικά και επιχειρησιακά ικανός δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις
υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του
Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι εκκρεμείς
ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ, όπου
τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση
ή ολοκλήρωση τους.

Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν από κοινού όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας
κατά την εκτέλεση των αναφερόμενων στην παρούσα προγραμματική σύμβαση
εργασιών για την αποφυγή ατυχήματος, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ασφάλειας
λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων. Επίσης, συμφωνούν ότι μετά το πέρας ισχύος
της Προγραμματικής Σύμβασης, και την οριστική παραλαβή του Έργου, το Έργο θα
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παραδοθεί στο Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας που έχει την ευθύνη λειτουργίας του.

ΑΡΘΡΟ 4
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των 2.500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού
οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων.
Ο προϋπολογισμός του Έργου, αναλύεται ως εξής:

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.485.601,30
ΓΕ&ΟΕ(18% ) 267.408,23
ΣΥΝΟΛΟ 1.753.009,53
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ(15%) 262.951,43
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 168,07
ΣΥΝΟΛΟ 2.016.129,03
Φ.Π.Α. (24%) 483.870,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.500.000,00

Οι πληρωμές του έργου θα γίνονται τμηματικά, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών μετά
την πιστοποίηση τους από την επιβλέπουσα υπηρεσία, όπως προβλέπεται από τη σχετική
νομοθεσία Δημοσίων Έργων.
Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής

Επιτροπής Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας, εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται
τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης.

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την

οριστική παραλαβή του έργου και την παράδοσή του από τον Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο
του Έργου και έχει διάρκεια εξήντα (60) μήνες.

Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης αναλύεται ως εξής:

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ
Προσυμβατικές διοικητικές ενέργειες ΤΡΙΑ (3)

Σύνταξη διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης του Έργου -
Εγκρίσεις .

ΤΡΙΑ (3)

Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με
την Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων

ΕΝΝΕΑ (9)

Διαχείριση και υλοποίηση του Έργου ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (24)
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Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή. ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15)

Παράταση του έργου (εφόσον απαιτηθεί). ΕΞΙ (6)

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΞΗΝΤΑ(60)

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, το

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

H εκτέλεση της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους όρους, μετά από σχετική
εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 7)
προς τα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα των συμβαλλομένων, με μέγιστο χρόνο ενδεχόμενης
παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης δέκα οκτώ (18) μήνες.

Οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, όπως περαιτέρω
αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της ή στο φορέα χρηματοδότηση της θα λαμβάνει εκ
νέου σχετική έγκριση από τα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα των συμβαλλομένων φορέων,
κατόπιν λήψης νέας σύμφωνης γνώμης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 25
του Ν.2971/2001, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 6
ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

6. «Κύριος του έργου» είναι το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας.
7. «Φορέας υλοποίησης» είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
8. «Διευθύνουσα Υπηρεσία» είναι το Τμήμα Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων της

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στελεχωμένη με το απαιτούμενο
επιστημονικό και λοιπό προσωπικό.

9. «Προϊσταμένη Αρχή» είναι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και η
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 3 & 6 του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ26 Α/31-01-2013), με τις αρμοδιότητες που
περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας Π.Σ.

10. «Τεχνικό Συμβούλιο» είναι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.

ΑΡΘΡΟ 7
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα

στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης

με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Λαμία.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τριμελής και απαρτίζεται από εκπροσώπους από κάθε
συμβαλλόμενο, που ορίζονται ως ακολούθως:
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Για το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας:
2. Ο/Η……………………………, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή του/της

τον/την ………………………...

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:
3. Ο/Η ……………………………… ως μέλος, ……………………., Πρ/νη της Δ/νσης

Τεχνικών Έργων., με αναπληρωτή του
τον ……………………….., ………………………………., Πρ/νο του Τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.

4. Ο ………………………. ως μέλος, Πολιτικός Μηχ/κός, υπάλληλος της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων, με αναπληρωτή του, την κ. ……………………, ………………….., ,
υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων/ΠΣΕ.

Το αργότερο εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο

Ε.Π Αλιείας και Θάλασσας , οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής

Επιτροπής Παρακολούθησης.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση
όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της
ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των
συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας,
η παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων
μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον
τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση
αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως,
εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση
και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί
μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό
που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα
μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία,
μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί
των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν
έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής
δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα όταν το
ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον
οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της
σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη
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αφού υπογραφούν .

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι
αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων
μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής,
θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 8
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με κοινή έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα Προγραμματική
Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους
λοιπούς όρους της Σύμβασης, με έγγραφη τροποποίηση της παρούσης που θα υπογραφεί από
τα συμβαλλόμενα μέρη, κατόπιν λήψης νέας σύμφωνης γνώμης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες
σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.2971/2001, όπως ισχύει. Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας
της σύμβασης, δύναται να χορηγηθεί έως το τέλος του Έργου, μετά από αιτιολογημένη αίτηση
του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου, και τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπή Παρακολούθησης
του έργου του άρθρου 7, με μέγιστο χρόνο ενδεχόμενης παράτασης της Προγραμματικής
Σύμβασης δέκα οκτώ (18) μήνες.
Σε περίπτωση παράτασης της χρονικής διάρκειας της παρούσης δεν δύναται να υπάρχει
επέκταση του Φυσικού ή Οικονομικού αντικειμένου αυτής.

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους 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 θετική ή αποθετική ζημία του.
Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση
και ερμηνεία των όρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης που δεν δύναται να
επιλυθεί από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, δύναται να επιλύεται από τα
αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο φορέας υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και
έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρο με τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 11
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου
έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης
της αρμοδιότητας υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 12
ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο
πλαίσιο των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι
δυνατή:
Α) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης
αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του
Κυρίου Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 13
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή
του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας
Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ
συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.
11.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που
θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και
αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των
συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του
Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να
τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων
εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον
Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’
οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά
δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.
11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη
λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την
υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων
του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του
Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση
του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
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ΑΡΘΡΟ 14
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης
γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική
σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή
από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των
συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή
αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή
την προγραμματική σύμβαση.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε

απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε πέντε (5)
πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από δύο και το πέμπτο θα υποβληθεί στην
Ειδική Υπηρεσία Διαχείριση του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Λιμενικό Ταμείο Φθιώτιδας Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Ο Πρόεδρος Ο Περιφερειάρχης

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΓΛΥΦΑΣ)»

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
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ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ

ΗΤΑΣ -
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1

Διάρκεια
Προγραμματικής
Σύμβασης : 60
μήνες Π

ΙΘ
ΑΝ

Η
Π
ΑΡ

ΑΤ
ΑΣ

Η

2

Προσυμβατικές
(εκτελεστικής
σύμβασης)
διοικητικές
ενέργειες -
εγκρίσεις

3

Σύνταξη
διακήρυξης και
των τευχών
δημοπράτησης
του Έργου

4

Διενέργεια
διαδικασιών
ανάθεσης και
επιλογής
αναδόχου –
υπογραφή
σύμβασης

5
Διαχείριση και
υλοποίηση του
Έργου

6

Προσωρινή και
οριστική
παραλαβή του
έργου

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει: α) τη σύναψη και το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου
Φθιώτιδας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο:
«Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Γλύφας» Π.Ε Φθιώτιδας, και β) την υποβολή πρότασης
χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Γλύφας» Π.Ε
Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 2.500.000,00 ευρώ, σε μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας & Θάλασσας (Ε.Π.ΑΛ.&Θ.) 2014-2020 και συγκεκριμένα στο ΜΕΤΡΟ ΕΤΘΑ: (3.1.23)
Άρθρο 43 παράγραφοι 1 και 3 : «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και
καταφύγια – Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις
ιχθυόσκαλες, στους τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια· κατασκευή καταφυγίων
προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων [+ άρθρο 44 (παράγραφος 1 στοιχείο στ)
Αλιεία εσωτερικών υδάτων)».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1672

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση νέου Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδος και του Ν.Π.Δ.Δ. ''Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών'' «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» με
διακριτό τίτλο ΕΚΕΦΕ «Δ» για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία Παρατηρητηρίου
Περιβάλλοντος για την τσιμεντοβιομηχανία στα όρια δραστηριοποίησής της στην Περιφέρεια
Στερεάς».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.252374/5970/27-11-
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. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.α/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».:
2. Το Π.Δ.148/2010 (ΦΕΚ 241/τ.α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας Την αριθμ.(οικ.) 161836/2629 (ΦΕΚ 3568/τ.β/4-11-2016)
Απόφαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

3. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 195424/2932/2-9-2019 (ΦΕΚ 773/22-9-2019) Απόφαση
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας σχετικά με ορισμό Αντιπεριφερειαρχών και
ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων

4. Την με αριθμ.. 205/13-11-2017 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ:
7Υ057ΛΗ-ΥΥ1) (9η Συνεδρίαση '' Λήψη απόφασης σχετικά με την μη καύση RDF
στο εργοστάσιο ΑΓΕΤ Ηρακλής στο Αλιβέρι'' και ειδικότερα το σημείο το ποίο
αφορά ''Την συγκρότηση Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος για την
τσιμεντοβιομηχανία στα όρια δραστηριοποίησής της στην Περιφέρεια Στερεάς , με
την συμμετοχή κοινωνικών, αυτοδιοικητικών, πολιτικών και υπηρεσιακών
παραγόντων, κατά τα πρότυπα του Παρατηρητηρίου Ασωπού''

5. Την με αριθμ. 119/2018 (ΑΔΑ: 7ΔΕΛ7ΛΗ-ΛΥΠ) Απόφαση Περιφερειακού
Συμβουλίου σχετικά με έγκριση δράσεων Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος για την
τσιμεντοβιομηχανία στα όρια δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδος Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δημόκριτο καθώς και της
κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την λειτουργία αυτού.

6. Την με αριθμ. 292/2018 (ΑΔΑ: 64ΛΖ7ΛΗ-ΖΔΧ) Απόφαση Περιφερειακού
Συμβουλίου σχετικά με Τροποποίηση της ΣΑΕΠ 566 με ένταξη νέου έργου με τίτλο
Λειτουργία Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος για την τσιμεντοβιομηχανία στα όρια
δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος .

7. Την με αριθμ. 319/2018 (ΑΔΑ: 64ΒΖ7ΛΗ-2ΥΜ) Απόφαση Περιφερειακού
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Συμβουλίου σχετικά με Συγκρότηση Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου για την
λειτουργία βιομηχανιών στην περιοχή του Αλιβερίου και ειδικά για την καύση RDF.

8. Την με αριθμ. 174/2019 (ΑΔΑ: 97Ζ67ΛΗ-47Ι) Απόφαση Περιφερειακού
Συμβουλίου σχετικά με Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Κοινωνικού
Ελέγχου για την λειτουργία των βιομηχανιών στην Περιοχή του Αλιβερίου και
ειδικά για την καύση του RDF.

9. Την με αριθμ. .πρωτ. 669/36837/17 - 2 -2020 (ορθή επανάληψη 18-2-2020)
Εισήγηση για τον ορισμό μελών 3μελούς επιτροπής παρακολούθησης, τον ορισμό
εκπροσώπου Περιφέρειας, - ορισμός Προέδρου και την Έγκριση νέου Σχεδίου
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και
του ΝΠΔΔ ''ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ''
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΕΚΕΦΕ «Δ»), για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία
Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος για την τσιμεντοβιομηχανία στα όρια
δραστηριοποίησής της στην Περιφέρεια Στερεάς».

10.Την με αριθμ. 53/2020 της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25ης Φεβρουαρίου
2020 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:
6Γ637ΛΗ-ΖΔΡ)

11.Την με αριθμ. 240/200 της 9ης Συνεδρίασης (Συνεχιζόμενη, Τακτική) της 03ης
Νοεμβρίου 2020 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας
(ΑΔΑ: ΨΘΒ57ΛΗ-ΠΣΨ) με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθμ. 53/2020
Απόφαση ως προς:
1) Αντικατάσταση των οριζόμενων μελών της τριμελούς επιτροπής
παρακολούθησης με τον ορισμό νέων μελών
2) Ορισμός νέου εκπροσώπου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Πρόεδρο στην Επιτροπή
Κοινωνικού Ελέγχου όπως αυτή συστάθηκε με την Απόφαση ΠΣ 319/2018

Ιστορικό:

Στα πλαίσια της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος για την
τσιμεντοβιομηχανία στα όρια δραστηριοποίησής του στην Περιφέρεια Στερεάς
κρίνεται αναγκαία η μελέτη περιβαλλοντικών ρύπων σε επιφανειακά και υπόγεια ύδατα,
σε δείγματα εδάφους, υπεδάφους (βαρέα μέταλλα, διοξίνες και πολυχλωριωμένα
διφαινύλια, πολυαρωματικούς υδρογονάθρακες, πτητικές οργανικές ενώσεις), σε
διάχυτες και σημειακές πηγές στον αέρα (ανόργανους ρύπους, αιωρούμενα σωματίδια,
διοξίνες και πολυχλωριωμένα διφαινύλια, πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες, βαρέα
μέταλλα, βενζόλιο, TOC) και αγροτικά προϊόντα (φυλλώδη, κονδυλώδη , βολβώδη) για
βαρέα μέταλλα.

Η δειγματοληψία και ο προσδιορισμός των παραμέτρων προτείνεται να γίνει με
συνεργασία των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, και του ΚΕΠΠΕ Π.Ε. Εύβοιας με την
Χημική Υπηρεσία Λιβαδειάς και τα διαπιστευμένα εργαστήρια Περιβαλλοντικών Ερευνών
(ΕΠΕΡ), Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών (EΦΑΜΑΔ), Περιβαλλοντικών
Αναλύσεων (ΕΠΑ) και Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (ΕΡΠ) του Εθνικού Κέντρου
Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δ»).

Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος είναι ο εγκυρότερος φορέας στον τομέα αυτό και οι
προτάσεις του εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο με προηγούμενες σχετικές
αποφάσειε .

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της
αρμοδιότητας υλοποίησης υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία Παρατηρητηρίου
Περιβάλλοντος για την τσιμεντοβιομηχανία στα όρια δραστηριοποίησής της στην
Περιφέρεια Στερεάς», για την λειτουργία αυτού για τα έτη 2020 και 2021, από τον
Κύριο της πράξης, στο Φορέα Υλοποίησης που θα είναι τα διαπιστευμένα εργαστήρια
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Περιβαλλοντικών Ερευνών (ΕΠΕΡ), Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών
(EΦΑΜΑΔ), Περιβαλλοντικών Αναλύσεων (ΕΠΑ) και Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος
(ΕΡΠ), του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δ»).

(ΣΧΕΔΙΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
(άρθρο 100, Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8, Ν.4071/12)

Μεταξύ της

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

και του ΝΠΔΔ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΕΚΕΦΕ
«Δ»),

για την υλοποίηση της Πράξης

«Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Αλιβερίου στα πλαίσια και σε
συνεργασία με το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για
την τσιμεντοβιομηχανία στα όρια δραστηριοποίησής της στην Περιφέρεια Στερεάς»,

που υλοποιείται από τις πιστώσεις του ενάριθμου2018ΕΠ56600006 της ΣΑΕΠ566 με τίτλο
«Λειτουργία Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος για την τσιμεντοβιομηχανία στα όρια
δραστηριοποίησής της στην Περιφέρεια Στερεάς»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

«Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Αλιβερίου στα πλαίσια και σε
συνεργασία με το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για
την τσιμεντοβιομηχανία στα όρια δραστηριοποίησής της στην Περιφέρεια Στερεάς»

Στη Λαμία, σήμερα την …/…/2020 οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής
«Συμβαλλόμενοι»:

1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία (με ΑΦΜ: 997947718), και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό, που θα αποκαλείται στο εξής
«Κύριος του Έργου» και
2. Το ΝΠΔΔ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
(ΕΚΕΦΕ «Δ») που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’
&Νεαπόλεως 27, 15341 Αγία Παρασκευή, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο του ΔΣ
και Διευθύνοντα, Δρ. Βασίλη Κυλίκογλου , το οποίο θα αποκαλείται στο εξής «Φορέας
Υλοποίησης».

Έχοντας υπόψη την κείμενη Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές
ισχύουν κάθε φορά :

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης–

ΑΔΑ: ΩΖΛΩ7ΛΗ-7ΛΟ



63/98

πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα τα άρθρα 100 και 278 αυτού.
2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. To Π.Δ 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ241Α /27-12-2010),

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το 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 ισχύει.
5. Το Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26Α /31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές

σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση
και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών
και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».

6. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.»

7. Το Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.»

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. Τις έγγραφες τελικές προτάσεις των εργαστηρίων Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης
Διοξινών (EΦΑΜΑΔ), Περιβαλλοντικών Ερευνών (ΕΠΕΡ) και Περιβαλλοντικών
Αναλύσεων (ΕΠΑ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»
(ΕΚΕΦΕ «Δ»)που είναι ΝΠΔΔ.

10. Την με αριθμ.. 205/13-11-2017 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7Υ057ΛΗ-
ΥΥ1) (9η Συνεδρίαση '' Λήψη απόφασης σχετικά με την μη καύση RDF στο εργοστάσιο
ΑΓΕΤ Ηρακλής στο Αλιβέρι'' και ειδικότερα το σημείο το ποίο αφορά ''Την συγκρότηση
Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος για την τσιμεντοβιομηχανία στα όρια δραστηριοποίησής
της στην Περιφέρεια Στερεάς, με την συμμετοχή κοινωνικών, αυτοδιοικητικών, πολιτικών
και υπηρεσιακών παραγόντων, κατά τα πρότυπα του Παρατηρητηρίου Ασωπού''

11. Την με αριθμ. 119/2018 (ΑΔΑ: 7ΔΕΛ7ΛΗ-ΛΥΠ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
σχετικά με έγκριση δράσεων Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος για την τσιμεντοβιομηχανία
στα όρια δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος Σχεδίου Προγραμματικής
Σύμβασης με τον Δημόκριτο καθώς και της κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την
λειτουργία αυτού.

12. Την με αριθμ. 292/2018 (ΑΔΑ: 64ΛΖ7ΛΗ-ΖΔΧ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
σχετικά με Τροποποίηση της ΣΑΕΠ 566 με ένταξη νέου έργου με τίτλο Λειτουργία
Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος για την τσιμεντοβιομηχανία στα όρια δραστηριοποίησης
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος .

13. Την με αριθμ. 319/2018 (ΑΔΑ: 64ΒΖ7ΛΗ-2ΥΜ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
σχετικά με Συγκρότηση Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου για την λειτουργία βιομηχανιών
στην περιοχή του Αλιβερίου και ειδικά για την καύση RDF.

14. Την με αριθμ. 174/2019 (ΑΔΑ: 97Ζ67ΛΗ-47Ι) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
σχετικά με Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου για την
λειτουργία των βιομηχανιών στην Περιοχή του Αλιβερίου και ειδικά για την καύση του RDF.

15. Την με αριθμ. .πρωτ. 669/36837/17-2-2020 (ορθή επανάληψη 18-2-2020) Εισήγηση για τον
ορισμό μελών 3μελούς επιτροπής παρακολούθησης, τον ορισμό εκπροσώπου Περιφέρειας, -
ορισμός Προέδρου και την Έγκριση νέου Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και του ΝΠΔΔ ''ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ'' «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΕΚΕΦΕ «Δ»), για την υλοποίηση της
Πράξης «Λειτουργία Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος για την τσιμεντοβιομηχανία στα όρια
δραστηριοποίησής της στην Περιφέρεια Στερεάς».

16. Την με αριθμ. 53/2020 της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25ης Φεβρουαρίου 2020
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Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 6Γ637ΛΗ-ΖΔΡ)
17. Την με αριθμ. 240/200 της 9ης Συνεδρίασης (Συνεχιζόμενη, Τακτική) της 03ης Νοεμβρίου

2020 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΘΒ57ΛΗ-ΠΣΨ)
με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθμ. 53/2020 Απόφαση

18. Την αρ. πρωτ. 1010/2016-101/07-2-2016 απόφαση του Δ.Σ του ΝΠΔΔ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΕΚΕΦΕ «Δ»)με θέμα « Έγκριση
σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του
ΝΠΔΔ Εθνικό κέντρο έρευνας φυσικών επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ Δ).

19. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη δράση, έχει αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα,
αφορά την προστασία του Περιβάλλοντος και την εξυγίανση της περιοχής με την συνεχή
παρακολούθηση και τον περιορισμό της ρύπανσης και οι προβλεπόμενες υπηρεσίες δεν
μπορούν να παρασχεθούν με άλλο τρόπο παρά μόνο με την σύναψη προγραμματικής
σύμβασης με το ΝΠΔΔ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΕΚΕΦΕ «Δ») τα συγκεκριμένα εξειδικευμένα Εργαστήρια του οποίου
έχουν την ειδική πιστοποίηση, εμπειρία και τα μέσα να τις υλοποιήσει, δεδομένου πως η
Περιφέρεια δεν έχει ούτε το προσωπικό, ούτε την εμπειρία ούτε τις υποδομές και τα
εργαστήρια να υλοποιήσει η ίδια τέτοιους ελέγχους.

Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 Περιεχόμενα
 Προοίμιο
 Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης
 Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των συμβαλλομένων
 Προϋπολογισμός και πόροι – χρηματοδότηση- πληρωμές
 Διάρκεια
 Κοινή επιτροπή παρακολούθησης
 Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες - Ρήτρες
 Μεταφορά – απασχόληση προσωπικού
 Τελικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Κύριος του Έργου που είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας , προγραμματίζει την υλοποίηση
της Πράξης «Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Αλιβερίου στα πλαίσια και
σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την
τσιμεντοβιομηχανία στα όρια δραστηριοποίησής της στην Περιφέρεια Στερεάς, η οποία θα
αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».

Ο προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται σε 101.461,20 € μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Η δράση υλοποιείται στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης πρότασης αντιμετώπισης
περιβαλλοντικών προβλημάτων, που εγκρίθηκε με την με αριθμ. 205/13-11-2017 Απόφαση
Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7Υ057ΛΗ-ΥΥ1) (9η Συνεδρίαση '' Λήψη απόφασης σχετικά
με την μη καύση RDF στο εργοστάσιο ΑΓΕΤ Ηρακλής στο Αλιβέρι''» Στην παραπάνω
Ολοκληρωμένη πρόταση, προβλέπεται η ίδρυση και Εγκατάσταση Παρατηρητηρίου
Περιβάλλοντος στην περιοχή Αλιβερίου, με σκοπό την δημιουργία ενός σταθερού μηχανισμού
και διαδικασιών πρόληψης, ελέγχου και ελαχιστοποίησης της περαιτέρω περιβαλλοντικής ζημιάς
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της περιοχής.

ΑΡΘΡΟ 3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας
υλοποίησης από τον Κύριο του Έργου, στο Φορέα Υλοποίησης που είναι τα διαπιστευμένα
εργαστήρια Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών (EΦΑΜΑΔ), Περιβαλλοντικών
Ερευνών (ΕΠΕΡ) και Περιβαλλοντικών Αναλύσεων (ΕΠΑ), του Εθνικού Κέντρου Έρευνας
Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ«Δ») με συντονιστή και Επιστημονικό Υπεύθυνο
τον Δρ. Λεόντιο Λεοντιάδη και αναπληρωτή τον Δρ. Θωμά Μάγγο.

Γενικός σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η ολοκληρωμένη επιστημονική διερεύνηση της
ποιότητας του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή του Αλιβερίου, στα πλαίσια και σε
συνεργασία με το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Πιο
συγκεκριμένα θα διερευνηθεί η επίδραση των εκλύσεων χημικών παραγόντων από την νοτιο-
ανατολική πλευρά της πόλης, στην οποία δραστηριοποιούνται μεγάλες βιομηχανικές μονάδες
(ΑΓΕΤ Ηρακλής, ΔΕΗ). Τα εξειδικευμένα Εργαστήρια του ΕΚΕΦΕ «Δ» θα εκπονήσουν ένα
ολοκληρωμένο ερευνητικό σχέδιο μελέτης και παρακολούθησης της ποιότητας της
ατμόσφαιρας, του εδάφους, των υπογείων υδάτων και των κτηνοτροφικών και αγροτικών
προϊόντων της ευρύτερης περιοχής του Αλιβερίου με έμφαση στην επίδραση της ποιότητας της
ατμόσφαιρας στην οικιστική ζώνη συνδυάζοντας σχεδιασμένες δειγματοληψίες, εξειδικευμένες
χημικές αναλύσεις με τη χρήση υπολογιστικών μοντέλων.

Με τη Σύμβαση αυτή, θα υλοποιηθούν από τον Φορέα Υλοποίησης, στον οποίο τις αναθέτει ο
Κύριος του Έργου, όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση του έργου. Καμία
τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης δεν γίνεται όσον αφορά το αντικείμενό της και τον
τρόπο υλοποίησης του Έργου.

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων, μελετών και
παροχής υπηρεσιών, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, όπως αυτά προβλέπονται στην
σχετική νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 4
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

4.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:
 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την

υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης και την αναγκαία πληροφόρηση και
υπόδειξη των σημείων δειγματοληψιών και κάθε άλλη πληροφορία που επηρεάζει την
υλοποίηση του Έργου.

 Να παραλαμβάνει τα δείγματα και να τα παραδίδει στο Φορέα Υλοποίησης του έργου.
 Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες μελέτες που έχει στη διάθεσή του.
 Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου κατά και μετά την ολοκλήρωσή του είτε

αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.
 Κάθε άλλη υποχρέωση που απορρέει από την παρούσα σύμβαση και το Παράρτημα της.

ΑΔΑ: ΩΖΛΩ7ΛΗ-7ΛΟ



66/98

4.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:
 Τις υποχρεώσεις, μελέτες, έρευνες, ελέγχους, δειγματοληψίες (σε συνεννόηση με την

αναθέτουσα υπηρεσία για τα σημεία δειγματοληψίας) και έργα που αναφέρονται στο
Παράρτημα Ι της παρούσης.

 Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, στα πλαίσια της παρούσας
σύμβασης.

 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα
προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.

 Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου του Έργου.

 Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα του έργου ως φορέας υλοποίησης.
 Να συνεργάζεται και να ενημερώνει την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου7 της

παρούσας, για την πρόοδο υλοποίησης της σύμβασης.
 Ειδικότερα αναλαμβάνει να εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο ερευνητικό σχέδιο μελέτης και

παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας, του εδάφους, και των υπογείων υδάτων
της ευρύτερης περιοχής του Αλιβερίου με έμφαση στην επίδραση της ποιότητας της
ατμόσφαιρας στην οικιστική ζώνη συνδυάζοντας σχεδιασμένες δειγματοληψίες,
εξειδικευμένες χημικές αναλύσεις με τη χρήση υπολογιστικών μοντέλων.

 Επιπλέον, η μελέτη θα επεκταθεί και στα αγροτικά προϊόντα της περιοχής διότι είναι
αποδεδειγμένο ότι η έκθεση του ανθρώπου στις τοξικές αυτές ουσίες οφείλεται στη λήψη
τροφής και λιγότερο από την αναπνοή ή την επαφή με το δέρμα. Όσον αφορά τα τρόφιμα,
ύποπτα για επιβάρυνση με διοξίνες και PCBs είναι τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης όπως
γάλα, κρέας, αυγά, ψάρια και για τα οποία έχουν θεσμοθετηθεί ανώτατα όρια από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ριζώδη προϊόντα όπως πατάτες , καρότα, κρεμμύδια κλπ ελέγχονται
για επιβάρυνση με πολυφθοριωμένες ενώσεις, βαρέα μέταλλα και οργανοχλωριωμένα
φυτοφάρμακα.

 Η τελική έκθεση θα περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, μεθοδολογία, αναλυτικά αποτελέσματα
μετρήσεων, επεξεργασία με τη χρήση υπολογιστικών μοντέλων, σχολιασμό με βάση την
νομοθεσία και την διεθνή βιβλιογραφία και συμπεράσματα-προτάσεις.

Τα παραπάνω εξειδικεύονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι.

ΑΡΘΡΟ 5
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Ο προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται σε 101.469,20 € (μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ) και
θα καλυφθεί στο σύνολό του από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Ο προϋπολογισμός του
Έργου και των επιμέρους δαπανών ανά έτος και υποέργο καθώς και το χρονοδιάγραμμα,
αναλύεται στους πίνακες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσης.

Οι πληρωμές του έργου θα γίνονται τμηματικά, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών και το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, μετά από έγκριση των παραδοτέων του φορέα υλοποίησης, από
την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, που ορίζεται στο άρθρο
7 της παρούσης.

Οι πληρωμές στο έργο θα πραγματοποιούνται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Για τη
διενέργεια των πληρωμών προς τον Φορέα Υλοποίησης, θα προσκομίζονται όλα τα νόμιμα
παραστατικά στοιχεία, ενώ για κάθε πληρωμή θα απαιτείται η έκδοση πρακτικού παραλαβής της
επιτροπής του άρθρου 7 της παρούσας, με το οποίο θα πιστοποιείται ότι η εκτέλεση της
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σύμβασης και τα παραδοτέα ανταποκρίνονται πλήρως στις τεθείσες προδιαγραφές, απαιτήσεις
και το χρονοδιάγραμμα της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

Πλήρες αρχείο των πρωτότυπων εγγράφων (σύμβαση, ένταλμα πληρωμής, τιμολόγιο κ.λ.π.) θα
υπάρχουν στο σχετικό φάκελο του έργου που θα βρίσκεται στο Περιφερειακό ταμείο Ανάπτυξης.
Το αρχείο θα φυλάσσεται και θα επιδεικνύεται σε ενδεχόμενους ελέγχους.

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που
υπερβαίνουν το συμφωνηθέν ποσό, ο οποίος δεν έχει ουδεμία οικονομική υποχρέωση πέραν του
ανωτέρω εγκεκριμένου ποσού.

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης
μέχρι 31-12-2021 οπότε και θα γίνει η οριστική παραλαβή του έργου.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης καθορίζεται από τον Φορέα Υλοποίησης του έργου, σε
συνεννόηση με τον Κύριο του έργου.

Σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών η εκτέλεση της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους
όρους για ένα εξάμηνο, μετά από σχετική εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της
Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 7) προς τα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα των
συμβαλλομένων.

ΑΡΘΡΟ 7
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την
επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τη Εύβοια .

Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τριμελής και απαρτίζεται από εκπροσώπους της περιφέρειας,
που ορίζονται ως ακολούθως

Τακτικά Μέλη
Α. Ιωαννίδου Περσεφόνη, Δ/ντρια Ανάπτυξης Π.Ε Ευβοίας, ως Πρόεδρο
Β. Λαγό Κων/νο, Δ/ντή Δημοσίας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ευβοίας
Γ. Αρδίζογλου Λάζαρος , Υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης

Αναπληρωματικά μέλη:
Α. Δημήτρης Μανώλης, πρ/νος τμήματος χορήγησης αδειών ανάπτυξης & ενέργειας ως
αναπληρωτή του προέδρου
Β. Τσιαπάλη Κωνσταντίνα πρ/νη τμήματος περιβαλλοντικής υγιεινής & Υγ.Ελέγχου
Γ. Κλαρούδα Ιωάννα υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΕ
Εύβοιας

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο πρώτος κατά σειρά υπάλληλος.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση
όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης
και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της
ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των
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συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας,
η παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων
μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο
εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση
αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως
εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση
και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί
μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό
που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα
μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία,
μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί
των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν
έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής
δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα όταν το
ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον
οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της
σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη
αφού υπογραφούν.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της.
Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των
παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής,
θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους 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 θετική ή αποθετική ζημία του.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος
ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η
καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο
μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή
απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν
αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των
τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας
υλοποίησης.
Ρητά συμφωνείται ότι κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην
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εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται στα αρμόδια
Δικαστήρια της Λαμίας.

ΑΡΘΡΟ 9
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης είναι δυνατή η
απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις
ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου
οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

10.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από
τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης
ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η
παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.
10.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα που συντάσσονται από το Φορέα
Υλοποίησης στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και τυχόν άλλων συμβάσεων που
θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου, θα ανήκουν στην
ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει
ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος
της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή
αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και
συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.
Μόνο ο Φορέας Υλοποίησης δύναται να προβαίνει σε επιστημονικές δημοσιεύσεις για τα
αποτελέσματα του έργου, με τον όρο ότι θα αναφέρεται πάντα πως το έργο είναι της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας. Οι λοιποί συμμετέχοντες μπορούν να προβαίνουν σε επιστημονικές
δημοσιεύσεις σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου, μόνον εάν έχουν προηγουμένως λάβει
γραπτή άδεια από τον Φορέα Υλοποίησης.
10.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη
ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε
τρίτους, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, με εξαίρεση εγγράφων που αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΑΡΘΡΟ 11
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με
κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από σχετική έγκριση των αρμοδίων οργάνων.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη
των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται μαζί με το συνημμένο σε αυτή
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, έλαβαν δε δύο (2) ο Κύριος του Έργου και δύο (2)
ο Φορέας Υλοποίησης.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Εθνικό Κέντρο Έρευνας
Φυσικών Επιστημών
«Δημόκριτος»(ΕΚΕΦΕ «Δ»)

Ο Πρόεδρος του ΔΣ και
Διευθύνων

Δρ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΥΛΙΚΟΓΛΟΥ

Για την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδος

Ο Περιφερειάρχης

κ. ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – ΚΟΣΤΟΣ

1.Επιφανειακά & υπόγεια ύδατα
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Αριθμός

Μετρήσεων
Κόστος /
δείγμα

Κόστος
παραμέτρου

Διοξίνες & Πολυχλωριομένα διφαινύλια 15 600 9.000,00
Πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες 15 80 1.200,00
Προσδιορισμός πτητικών οργανικών
ενώσεων

15 80 1.200,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ για αέρα (διάχυτα) (Πλέον ΦΠΑ) 11.400,00

2. Έδαφος & υπέδαφος
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Αριθμός

Μετρήσεων
Κόστος /
δείγμα

Κόστος
παραμέτρου

Διοξίνες & Πολυχλωριομένα διφαινύλια 15 600 9.000,00
Πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες 15 150 2.250,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ για αέρα (διάχυτα) (Πλέον ΦΠΑ) 11.250,00

3. Αέρας (διάχυτα)
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Αριθμός

Μετρήσεων
Κόστος /
δείγμα

Κόστος
παραμέτρου

Ανόργανα (SO2, NOx, CO, Ο3) 10 300 3.000,00
Αιωρούμενα σωματίδια 30 80 2.400,00
Διοξίνες & Πολυχλωριομένα διφαινύλια 10 600 6.000,00
Πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες 30 150 4.500,00
Βαρέα μέταλλα
(Pb, Cd, As, Ni, Hg,Cu, Zn)

30 150 4.500,00

Οργανικό/στοιχειακό άνθρακα 30 100 3.000,00
Ιόντα 30 100 3.000,00
Βενζόλιο 10 100 1.000,00
Εκτίμηση της συνεισφοράς πηγών αέριας ρύπανσης με το
μοντέλο PMF (Positive Matrix Factorization) με σκοπό τον
καταμερισμό της συνεισφοράς σε μικροσωματιδιακούς ρύπους
των φυσικών και ανθρωπογενών πηγών έκλυσης.

1.600,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ για αέρα (διάχυτα) (Πλέον ΦΠΑ) 29.000,00

4. Αέρας (σημειακές πηγές)
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Αριθμός

Μετρήσεων
Κόστος /
δείγμα

Κόστος
παραμέτρου

Ισοκινητική Δειγματοληψία και
προσδιορισμός συγκέντρωσης ολικών
αιωρούμενων σωματιδίων (ΤSΡ) Μέτρηση
πίεσης, θερμοκρασίας καυσαερίων και
περιεκτικότητα υδρατμών στα καυσαέρια

4 350 1.400,00

Μετρήσεις Ανόργανων ρύπων
(ΝΟx, SO2, CO, %CO2, %O2)

4 400 1.600,00
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Διοξίνες & Πολυχλωριομένα διφαινύλια 4 900 3.600,00
Βαρέα μέταλλα
(Pb, Cd, As, Ni, Hg,Cu, Zn)

4 500 2.000,00

Μετρήσεις Total Organic Carbon (TOC)
στα καυσαέρια

4 400 1.600,00

Υπολογισμός διασποράς αέριων ρύπων με το λογισμικό
προσομοίωσης μετεωρολογίας και διασποράς αερίων ρύπων
(WRF, HYSPLIT). Η αριθμητική μελέτη διασποράς των ρύπων θα
πραγματοποιηθεί με το μοντέλο HYSPLIT (Air Resources
Laboratory’s HYbrid Single-Particle Lagrangian Integrated
Trajectory).Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων είναι δυνατή
από οποιοδήποτε και θα αποτυπωθεί με λογισμικό GIS για την
δημιουργία χαρτών ισο – συγκεντρώσεων

2.550,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ για αέρα (σημειακές πηγές) (Πλέον ΦΠΑ) 12.750,00

5. Μετρήσεις σε τρόφιμα- αγροτικά προϊόντα
Όσον αφορά τα τρόφιμα, ύποπτα για επιβάρυνση με διοξίνες και PCBs είναι τα τρόφιμα ζωικής
προέλευσης όπως γάλα, κρέας, αυγά, ψάρια και για τα οποία έχουν θεσμοθετηθεί ανώτατα όρια
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα ριζώδη προϊόντα όπως πατάτες , καρότα, κρεμμύδια κλπ ελέγχονται για επιβάρυνση με
πολυφθοριωμένες ενώσεις, βαρέα μέταλλα και οργανοχλωριωμένα φυτοφάρμακα.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Αριθμός
Μετρήσεων

Κόστος / δείγμα Κόστος
παραμέτρο
υ

Ανάλυση για διοξίνες και
Πολυχλωριομένα διφαινύλια

10 600 6.000,00

Ανάλυση για πολυφθοριωμένες ενώσεις
(PFOA, PFOS)

30 150 4.500,00

Ανάλυση για βαρέα μέταλλα (Cd, Pb, Hg,
As)

30 60 1.800,00

Ανάλυση για οργανοχλωριωμένα
φυτοφάρμακα

30 90 2.700,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ μετρήσεων σε τρόφιμα- αγροτικά
προϊόντα (Πλέον ΦΠΑ)

15.000,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ μετακινήσεων (Πλέον
ΦΠΑ)

2.430,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (Πλέον ΦΠΑ) 81.830,00
ΓΙΑ ΦΠΑ 24% --> ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 101.469,20 €

Β. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΕΦΕ «Δ»

Το ΕΠΕΡ είναι διαπιστευμένο κατά ΕΝ 17025:2005 από το ΕΣΥΔ (Αριθμός Πιστοποιητικού:
446-2).
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Το ΕΦΑΜΑΔ είναι διαπιστευμένο κατά ΕΝ 17025:2005 από το ΕΣΥΔ (Αριθμός Πιστοποιητικού:
321).
Το ΕΡΠ είναι διαπιστευμένο κατά ΕΝ 17025:2005 από το ΕΣΥΔ (Αριθμός Πιστοποιητικού: 447-
2).
Το ΕΠΑ είναι διαπιστευμένο κατά ΕΝ 17025:2005 από το ΕΣΥΔ (Αριθμός Πιστοποιητικού: 580-
2).

Ο κ. Δούρος ψήφισε λευκό.

Ο κ. Αναγνωστάκης επεσήμανε:“ Ναι, θα πούμε. Το έχει ανάγκη ο τόπος, πρέπει επιτέλους να
υπάρχει κοινωνικός έλεγχος. Να μην πούμε σήμερα για τη συμπεριφορά της εταιρείας, που
έκαψε πιλοτικά, υλικά που έχουν ήδη δημιουργήσει πρόβλημα. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά
της εταιρίας, υπήρξε θέμα συζήτησης και στο δημοτικό συμβούλιο Κύμης – Αλιβερίου.
Τρέξτε, επισπεύστε αυτή τη διαδικασία, με το παρατηρητήριο.”

Ο κ. Χρονάς τόνισε: “Κατά την άποψη της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ο έλεγχος και η
παρακολούθηση του Περιβάλλοντος, συνολικά αλλά και για την τσιμεντοβιομηχανία στα όρια
δραστηριοποίησής της στην Περιφέρεια Στερεάς, είναι αρμοδιότητα και υποχρέωση της
Περιφέρειας που δεν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλον φορέα….. που μέχρι σήμερα, σαν
Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν γνωρίζουμε πως χειρίστηκε το ζήτημα…. Τι πρόκυψε από την
μέχρι σήμερα δουλειά του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών'' «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».
Για αυτόν τον λόγο θα έπρεπε να έχουμε καλά οργανωμένη υπηρεσία, που να έχει λειτουργική
διασύνδεση με τα διάφορα πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα…Χωρίς ειδική
προγραμματική σύμβαση και αντίτιμο.
Σε αυτή την λογική…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Η κα Μπατζελή υπερψήφισε την εισήγηση, τονίζοντας ότι “ο Δημόκριτος είναι πολύ έγκυρος
επιστημονικός φορέας - ίδρυμα. Απαιτείται να έχουμε μια συνεχή ενημέρωση για τα
αποτελέσματα της έρευνας, το παρατηρητήριο να αρχίσει να αποκτά ουσιαστικό ρόλο αλλά είναι
απαραίτητο να γνωρίζουμε και τις ερευνητικές δράσεις και επενδύσεις της ίδιας της εταιρείας η
οποία προχωρεί χωρίς να ενημερώνει την τοπική κοινωνία.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει το νέο επισυναπτόμενο σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δημόκριτο
για τα έτη 2020 και 2021 προκειμένου να υλοποιηθεί το φυσικό αντικείμενο των
παραπάνω αποφάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1673

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρότασης τροποποίησης π/υ (μείωση) σε έργο της ΣΑΕΠ766 και ένταξη
νέου έργου στο Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 250060/2376/26-11-2020
έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και αναφέρει τα κάτωθι:

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 1674

ΘΕΜΑ 22ο:Πρόταση ένταξης νέων έργων στην ΣΑΕΠ866, αρμοδιότητας Δήμου Δομοκού μετά
τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΙΑΝΟΣ”).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 252097/2391/30-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών της
Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα την παραπομπή του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς
Ελλάδας

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1675

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση τεχνικών έργων και
καθαρισμός ρεμάτων στις Δ.Ε. Γραβιάς και Παρνασσού από φερτά υλικά»προϋπολογισμού
154.000,00€ με ΦΠΑ Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 251111/4643/26-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ’αριθμ. ΙΙ/25-11-2020 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
αρμόδιας επιτροπής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση
τεχνικών έργων και καθαρισμός ρεμάτων στις Δ.Ε. Γραβιάς και Παρνασσού από φερτά υλικά»,
με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 91851προϋπολογισμού 154.000,00€ με ΦΠΑ Π.Ε. Φωκίδας.
2.Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση “ΑΦΟΙ ΤΣΩΜΟΥ Ο.Ε.’’, με
Α.Α Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 168340 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ
ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (39,69 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1676

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -
Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Γ΄ Φάση Λιμένα
Μαντουδίου» Π.Ε. Εύβοιας , προϋπολογισμού 10.000.000,00€ με ΦΠΑ.(εξ αναβολής)

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 243438/7775/17-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο Πρόεδρος δήλωσε : “To είχαμε αναβάλει παρόλο που δεν συνέτρεχε ζήτημα νομιμότητας ,
ήταν όμως ζήτημα ουσίας να ξέρουμε τι γίνεται με αυτή την διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου
μας , να συμπληρώσω, σε επικοινωνία με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας ενημερώθηκε ο ίδιος και
ενημέρωσε και εμένα ότι το έργο προχωρά κανονικά και ξεπεράσανε τα ζητήματα που είχανε. Και
προς τούτο επανέρχεται η εισήγηση.”

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Μετά την ενημέρωση για την ακύρωση της έκπτωσης στο έργο της
Θεσσαλίας…. Δεν έχουμε αντίρρηση στην εισήγηση.”

Η κα Μπατζελή δήλωσε ότι θα ψηφίσει ΛΕΥΚΟ και αιτιολόγησε την θέση της “Διατηρούμε τις
αρχικές μας ενστάσεις για το ρόλο του έργου και την σχέση του με τις προηγούμενες
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κατασκευαστικές παρεμβάσεις στον λιμένα ,οι οποίες και δεν αποδείχτηκαν ως οι καλύτερες
δυνατές, ποιοτικά και εργοληπτικά. Επίσης στην φάση αυτή δεν έχουμε πειστεί από την πορεία
διασφάλισης της τεχνικής ικανότητας της SICAP και επισημαίνουμε ότι ίσως είναι η πρώτη φορά
που κατασκευαστική εταιρεία στηρίζεται σε δυο εταιρείες για να καλύψει την τεχνική της
ικανότητας. Εάν δεν είχε τις προϋπόθεσες γιατί κατέβηκε στο έργο; Για να είναι ο μεσάζων; Θα
ζητάμε συνεχή ενημέρωση για την πορεία του έργου από τις αρμόδιες υπηρεσίες διότι η σημασία
του έργου είναι ιδιαίτερη.”

Οι κ.κ. Αναγνωστάκης και Σιαλμάς μετά τις διευκρινίσεις του Περιφερειάρχη συμφώνησαν με
την εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το από 09-10-2020(ολοκληρώθηκε 12-11-2020) Πρακτικό Αποσφράγισης
Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς της αρμόδιας επιτροπής της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου « Γ΄ Φάση Λιμένα Μαντουδίου»,προϋπολογισμού
10.000.000,00€ με ΦΠΑ με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 92161.
2. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “SICAP ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, με Α.Α. Προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ: 167750 και ποσοστό μέσης
τεκμαρτής έκπτωσης ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ και ΕΝΕΝΗΝΤΑ τοις εκατό (38,90 %) επί των τιμών
του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1677

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου
«Συντήρηση επαρχιακής οδού 1 (Κομποτάδες,Μεξιάτες,Λουτρά Υπάτης, Αργυροχώρι,
Αμαλώτα)» προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 254803/14817/01-12-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ. Ι/04-11-2020(ολοκληρώθηκε 18-11-2020) Πρακτικό Αποσφράγισης
Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς της αρμόδιας επιτροπής της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση επαρχιακής οδού 1 (Κομποτάδες,
Μεξιάτες,Λουτρά Υπάτης, Αργυροχώρι, Αμαλώτα)»,με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 92390.
2.Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
Α.Ε”, με Α.Α.Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 170041 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα
οκτώ και δέκα έξι τοις εκατό (58,16 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1678

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Αποπεράτωση του έργου “Κατασκευή
γέφυρας στο χείμαρρο Ίναχο του επαρχιακού δρόμου Περιβολίου Μαρμάρων Νομού
Φθιώτιδας”»προϋπολογισμού 750.000,00€ με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 235052/13632/01-12-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ’αριθμ. ΙΙ/27-11-2020 Πρακτικό - Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
αρμόδιας επιτροπής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 91527 του έργου «
“Αποπεράτωση του έργου “Κατασκευή γέφυρας στο χείμαρρο Ίναχο του επαρχιακού δρόμου
Περιβολίου Μαρμάρων Νομού Φθιώτιδας”»προϋπολογισμού 750.000,00€ με ΦΠΑ.

2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Π . ΑΛΙΦΕΡΗΣ - Α.
ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ δτ ΑΛΦΑΤΕΡ ΕΕ» με Α.Α. Προσφοράς–ΕΣΗΔΗΣ: 160872 και
ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης τριάντα και δέκα επτά τοις εκατό (30,17 %) επί των
τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1679

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση: α)διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Διαχείριση
άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού πεδίου 2020-2021» προϋπολογισμού
263.748,30€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% & των δικαιωμάτων προαίρεσης (10.000 €)
και β)των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού, Π.Ε. Βοιωτίας.(εξ αναβολής)

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 235561/6109/13-11-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Έχοντας διαφορετική αντίληψη για την διαχείριση των λειτουργικών
αναγκών της Κωπαΐδας, μέσω ενιαίου δημόσιου φορέα….. Χωρίς εργολάβους και εργολαβικό
κέρδος, που αυξάνει το κόστος των έργων….
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Η κα Μπατζελή επεσήμανε ότι “οι όροι της προκήρυξης και δη τα σημεία 2.2.7 αλλά κυρίως η
παρ.2.2.6 δημιουργεί ενδοιασμούς για το κατά ποσό δεν είναι «φώτο» ο διαγωνισμός για να τον
αναλάβει και πάλι η ίδια εταιρεία .Άλλωστε θα ήταν σκόπιμο στο τέλος κάθε σύμβασης να
υπάρχει μια ενημέρωση στην Ο.Ε. από τις Τεχνικές Υπηρεσίες για την παράδοση του έργου, της
ποιότητας και της συνεργασίας τους με τους εργολήπτες. Να γίνει μια λίστα ,ένα μητρώο που να
μας παραπέμπει στην διαδικασία ΔΣΑ. Θα παρακολουθήσουμε και θα εξετάσουμε με ενδιαφέρον
την επομένη φάση ,εκείνης της διαγωνιστικής διαδικασίας. Και φυσικά υπενθυμίζουμε ότι έχουμε
ζητήσει συνολική συζήτηση και αλλαγή του τρόπου διαχείρισης του Κωπαϊδικού πεδίου.
Καταψηφίζουμε την εισήγηση.

Ο κ. Δούρος τόνισε “βλέποντας το μέλλον ψηφίζω λευκό”

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε: “Σε επίπεδο αρχών έχουμε ζητήσει να γίνει εξειδικευμένη
συζήτηση, για τη διαχείριση της Κωπαΐδας, επί του πλαισίου αυτού απέχουμε από την
διαδικασία.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1.Εγκρίνει:
α)Τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ &
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 2021-2022», ποσού 263.748,30 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% & των δικαιωμάτων προαίρεσης (10.000 €)

Η σχετική πίστωση του εν λόγω Π/Υ θα βαρύνει τον ΚΑΕ 5429 και διαμορφώνεται ως εξής:
 για το έτος 2021 ποσού ευρώ 190.000,00
 για το έτος 2022 ποσού ευρώ 73.748,30

β)Τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο
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2.Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού
Οικονομικού της ΠΕΒ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1680

Ο Πρόεδρος αποσύρθηκε από τη συνεδρίασε και προήδρευσε στη συνέχεια ο
Αντιπρόεδρος κ. Αριστείδης Τασιός.

ΘΕΜΑ 28ο: Δημοπράτηση του 4ου υποέργου με τίτλο: «Επισκευή – Συντήρηση Κέντρου
Υγείας Ψαχνών» του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Κέντρων Υγείας στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας»προϋπολογισμού 270.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 53598/8114/30-
11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Δεν έχουμε αντίρρηση, γιατί είναι απολύτως αναγκαία παρέμβαση.
Απαραίτητες προϋποθέσεις :
1. Να απαιτήσουμε έκτακτη χρηματοδότηση από την Κυβέρνηση για αυτό τον σκοπό
2. Να υπογραμμίσουμε πως μια τέτοια ενέργεια δεν σημαίνει αποδοχή της ανάθεσης
ευθυνών για τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας στην Περιφέρεια.
3. Δεν σημαίνει πως βλέπουμε θετικά τις συζητήσεις, που γίνονται στα πλαίσια της
διαβούλευσης, για μεταφορά ευθυνών των τομέων υγείας και παιδείας στην Τοπική και
Περιφερειακή Διοίκηση.
4. Δεν ξεχνάμε την απαίτηση μας για συμπλήρωση του ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού τους καθώς και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού τους, ώστε να λειτουργούν
αποτελεσματικότερα.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:

 την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του 4ου υποέργου με τίτλο «Επισκευή –
Συντήρηση Κέντρου Υγείας Ψαχνών», του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Κέντρων
Υγείας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», με ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το
σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).

 τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον 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 όπως:
 Να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική

δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση). Επειδή
ο προϋπολογισμός του έργου είναι κάτω από το 1.000.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) η
επιτροπή δημοπρασίας θα είναι (3) τριμελής.

 Να ορίσει την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης
των προσφορών του διαγωνισμού καθώς και την μετάθεση αυτών σε άλλη ημερομηνία,
αν 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,
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την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
 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, τον 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.ι) 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 1681

ΘΕΜΑ 29ο:Δημοπράτηση του 6ου υποέργου: «Επισκευή - συντήρηση Κέντρου Υγείας
Αμφίκλειας»προϋπολογισμού 150.000,00€ με ΦΠΑ, του έργου: «Επισκευή - συντήρηση
Κέντρων Υγείας Στερεάς Ελλάδας», Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 255311/14862/02-12-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Δεν έχουμε αντίρρηση, γιατί είναι απολύτως αναγκαία παρέμβαση.
Απαραίτητες προϋποθέσεις :
1. Να απαιτήσουμε έκτακτη χρηματοδότηση από την Κυβέρνηση για αυτό τον σκοπό
2. Να υπογραμμίσουμε πως μια τέτοια ενέργεια δεν σημαίνει αποδοχή της ανάθεσης
ευθυνών για τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας στην Περιφέρεια.
3. Δεν σημαίνει πως βλέπουμε θετικά τις συζητήσεις, που γίνονται στα πλαίσια της
διαβούλευσης, για μεταφορά ευθυνών των τομέων υγείας και παιδείας στην Τοπική και
Περιφερειακή Διοίκηση.
4. Δεν ξεχνάμε την απαίτηση μας για συμπλήρωση του ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού τους καθώς και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού τους, ώστε να λειτουργούν
αποτελεσματικότερα.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει:
α)τη δημοπράτηση του 6ου υποέργου: «Επισκευή - συντήρηση Κέντρου Υγείας Αμφίκλειας» του
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έργου: «Επισκευή - συντήρηση Κέντρων Υγείας Στερεάς Ελλάδας»προϋπολογισμού
150.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας 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 παρ.2α του Ν.4412/2016) και κατασκευής
του ανωτέρω έργου.
β)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 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 ηλεκτρονική κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού καθώς και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 18 της
Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.

4. Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες
αποφάσεις και έγγραφα όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις
ηλεκτρονικές δημοπρασίες, στη διακήρυξη κλπ., (ειδικότερα: άρθρο 2.3 διακήρυξης-
παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6
διακήρυξης-απόφαση αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για απόσυρση της
υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς και απόρριψή της στο υποσύστημα πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, άρθρο 4.1.α διακήρυξης-
κοινοποίηση στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.θ
διακήρυξης-κοινοποίηση στους προσφέροντες την απόφαση έγκρισης του πρακτικού
ανάθεσης και παροχή πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών
συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.ι διακήρυξης-γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, την ημέρα και ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον
της Επιτροπής Διαγωνισμού, άρθρο 4.2.α διακήρυξης-πρόσκληση για υποβολή
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.γ διακήρυξης-πρόσκληση για
υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.δ
διακήρυξης-κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο και ανάρτηση των
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού», άρθρο 4.2.ε διακήρυξης-πρόσκληση για υποβολή επικαιροποιημένων
δικαιολογητικών, κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και πρόσκληση για την
υπογραφή του συμφωνητικού στον προσωρινό ανάδοχο), ώστε οι επιμέρους διαδικασίες
και φάσεις του ηλεκτρονικού διαγωνισμού να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό
διάστημα και μέσω πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή της ΔΤΕ/ΠΣΕ), να κοινοποιούνται
και να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1682

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση: α) Προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, σύμφωνα με την παρ. 2.γ, του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με το άρθρο 32 Α,
του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το Ν. 4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, β)
Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου, γ)
Ορισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Αρχής που θα
διενεργήσει τον διαγωνισμό και δ) Εξουσιοδότηση για σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού του 9ου
υποέργου«Αντιπλημμυρικά έργα ορεινής κοίτης υδατορεμάτων και χειμάρρων που συμβάλλουν
στο Σπερχειό ποταμό»προϋπολογισμού 370.000,00 με ΦΠΑ, του έργου “Επείγοντα
αντιπλημμυρικά έργα στο Σπερχειό ποταμό και στους συμβάλλοντες χειμάρρους σε αυτόν”.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 255523/14872/02-12-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Δεν έχουμε αντίρρηση στο έργο, που είναι απολύτως αναγκαίο…..
Προτείνουμε όμως να γίνει σχετική δημοσίευση, ώστε να διευρυνθεί η συμμετοχή των
υποψήφιων εργοληπτών.”
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει:
α)τη δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αντιπλημμυρικά έργα ορεινής κοίτης
υδατορεμάτων και χειμάρρων που συμβάλλουν στο Σπερχειό ποταμό», προϋπολογισμού
370.000,00 € με Φ.Π.Α. που έχει ενταχθεί στη ΣΑΕΠ 066με ενάριθμο 2013ΣΕ06600002, με
τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την παρ
2.γ, του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με το άρθρο 32 Α, του Ν.4412/2016 όπως
προστέθηκε με το Ν. 4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
β) την Πρόσκληση προς τους Οικονομικούς Φορείς και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης για
την επιλογή αναδόχου του υπόψη έργου.

2.Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων /ΠΣΕ ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
3.Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων/ Π.Σ.Ε., δια του Προϊσταμένου της, να προβεί
στη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού/Διενέργειας της ανάθεσης με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το β΄ εδάφιο του άριθ.32Α
του Ν.4412/2016 (όπως προστέθηκε με το άρθ. 43, παρ. 1 του Ν.4605/19) και την
απόφαση ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (τα μέλη θα προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, αν
για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν
διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1683

ΕΜΑ 31ο:Έγκριση 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «Περιφερειακός δρόμος
Τρίκορφου-Α΄ Φάση»Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 254016/4711/01-12-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Η ζητούμενη παράταση αιτιολογείται επαρκώς….. Δεν έχουμε
αντίρρηση.”

Η κα Μπατζελή έλαβε το λόγο και ερώτησε “γιατί οι Τεχνικές Υπηρεσίες δεν αποδέχονται την
αιτούμενη παράταση από τον εργολήπτη δηλ. μέχρι 12-05-21,εφόσον και οι λόγοι που
ισχυρίζεται μπορεί να γίνουν αποδεκτοί όπως έχει γίνει και σε άλλες Π.Ε. Επίσης μία μεγαλύτερη
παράταση με τις υγειονομικές καταστάσεις και την χειμερινή περίοδο που διανύουμε την
αιτιολογεί. Να σημειωθεί ότι έχει υλοποιηθεί μόνο το 60% του έργου το οποίο είναι και πολύ
δύσκολο στην κατασκευή του. Επίσης δεν είναι σκόπιμο να δεχόμαστε προς έγκριση συνεχείς
εισηγήσεις για παρατάσεις από τις Τ.Υ. ,έχουν ευθύνες στην παρακολούθηση και επίσπευση της
ολοκλήρωσης τους.”

Μετά την παρέμβαση του υπεύθυνου Τεχνικών Υπηρεσιών που ανέλυσε την εισήγηση και
ζήτησε ολοκλήρωση του έργου πλην των ασφαλτικών μέχρι τις 12-02-2021 και την ολοκλήρωση
της ασφαλτόστρωσης μέχρι τον Μάϊο όπως και ζητήθηκε από τον ανάδοχο,η κα Μπατζελή
δήλωσε ότι ψηφίζουνε ΛΕΥΚΟ”

Ο κ. Αναγνωστάκης ανέφερε: “Είμαι ειλικρινά πολύ ικανοποιημένος από την επαγγελματική
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συμπεριφορά, το υπηρεσιακό τσαγανό, το σθένος του συνεργάτη μας του κ. Δημητρέλου.
Χαίρομαι ιδιαίτερα που προσπαθεί να είναι αποτελεσματικός στη διαχείριση ενός έργου και που
πιέζει να τηρηθούν από τον ανάδοχο οι συμβατικές υποχρεώσεις.
Εμείς, ως παράταξη, αυτού του είδους τις εισηγήσεις και συμπεριφορές των υπηρεσιακών
παραγόντων, που πραγματικά έχουν στόχο την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, τις
επικροτούμε και τις στηρίζουμε.

Ο Προεδρεύων δήλωσε: “θα ήθελα να εισηγηθώ να παραμείνουμε στην εισήγηση είναι ένας
τρόπος πίεσης και αν χρειαστεί να δώσουμε μια παράταση για την ασφαλτόστρωση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Χορηγεί παράταση προθεσμίας, εργασιών του έργου «Περιφερειακός δρόμος Τρίκορφου-Α΄
Φάση»Π.Ε. Φωκίδας μέχρι 12-02-2021 για την ολοκλήρωση των εργασιών με αναθεώρηση
χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1684

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου « Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση
Τέμπλα επί της επαρχιακής οδού Βελαώρα-Τοπολιάνας-Βρουβιανά Αιτωλοκαρνανίας»
προϋπολογισμού 1.690.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ,αναδόχου εταιρείας ΑΕΤΕΘ Α.Ε.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 253583/3600/02-12-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Η ζητούμενη παράταση αιτιολογείται επαρκώς….. Δεν έχουμε
αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου « Κατασκευή νέας
γέφυρας στη θέση Τέμπλα επί της επαρχιακής οδού Βελαώρα-Τοπολιάνας-Βρουβιανά
Αιτωλοκαρνανίας» προϋπολογισμού 1.690.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ,αναδόχου εταιρείας ΑΕΤΕΘ
Α.Ε. μέχρι 31-03-2021.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1685

ΘΕΜΑ 33ο:Μερική αποδοχή της από 15-9-2020 αίτησης – όχλησης αποζημίωσης θετικών
ζημιών της κοινοπραξίας «ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – GREEN & SPACE E.Π.Ε.»,
αναδόχου του έργου: «Κατασκευή γέφυρας στο χείμαρρο ΄Ιναχο του επαρχιακού δρόμου
Περιβολίου-Μαρμάρων».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 223291/13045/01-
12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “1. Χρειάζεται αποσαφήνιση η αιτία διακοπής των εργασιών…..2.
Χρειάζεται εξήγηση των καθυστερήσεων που υπήρξαν στην εξόφληση των λογαριασμών 6ου και
7ου”

Η κα Μπατζελή και οι κ.κ. Δούρος, Σιαλμάς και Αναγνωστάκης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ”
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Αποδέχεται εν μέρει την αίτηση της κοινοπραξίας «ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – GREEN &
SPACE E.Π.Ε.» αναδόχου του έργου: «Κατασκευή γέφυρας στο χείμαρρο ΄Ιναχο του
επαρχιακού δρόμου Περιβολίου-Μαρμάρων», και την αναγνώριση δαπάνης αποζημίωσης
ύψους 97.461,42€ προ ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε ζημίες λόγω προσωπικού, σταλίας
μηχανημάτων, προμηθειών εγγυητικής επιστολής και ασφαλιστηρίων συμβολαίων και σε γενικά
έξοδα έδρας, για το διάστημα από 10-9-2020 έως 20-10-2020.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1686

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 245380/1084/19-11-2020 Ορθή επανάληψη 3-12-2020
(ΑΔΑ:6ΠΧΜ7ΛΗ-83Σ) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας περί Διάθεσης Μέσων
και Πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην αντιμετώπιση πλημμυρικών
φαινομένων (καθαρισμός ρείθρων-τεχνικών φρεατίων), στο επαρχιακό οδικό δίκτυο
Λιβαδειάς-Αράχωβας & Λιβαδειάς-Χαιρώνειας , που προέκυψαν την 19/11/2020.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 246008/1088/20-11-
2020, έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας(Τμήμα Π.Ε. Βοιωτίας) προς την
Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 245380/1084/19-11-2020 Ορθή επανάληψη 3-12-2020 (ΑΔΑ:6ΠΧΜ7ΛΗ-
83Σ) απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας περί Διάθεσης Μέσων και Πόρων για
συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων
(καθαρισμός ρείθρων-τεχνικών φρεατίων), στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Λιβαδειάς-
Αράχωβας & Λιβαδειάς-Χαιρώνειας , που προέκυψαν την 19/11/2020 με την οποία
αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Την ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας – Π.Ε. Βοιωτίας για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας.
2. Την έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών
(πλημμυρικά φαινόμενα), ένθεν και ένθεν του επαρχιακού οδικού δικτύου Λιβαδειάς-Αράχωβας
& Λιβαδειάς-Χαιρώνειας , που προέκυψαν την 19/11/2020.

3. Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεση
εργασιών:
α) Το με αρ. κυκλ. ME 96313 μηχ/μα (εκσκαφέας-φορτωτής J.C.B ), ιδιοκτησίας Κωτσαδάμ
Λουκά, για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων (καθαρισμός ρείθρων-τεχνικών
φρεατίων), στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Λιβαδειάς-Αράχωβας & Λιβαδειάς-Χαιρώνειας , που
προέκυψαν την 19/11/2020.
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.
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Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προστασίας Π.Ε. Βοιωτίας
καθώς και των αρμοδίων τμημάτων της Δ.Τ.Ε. Βοιωτίας και θα γίνεται σύμφωνα με τις
υποδείξεις των υπευθύνων συντονιστών , προϊσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.
5. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι δε ημέρες και
ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία.
Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται κατόπιν των εντολών
(γραπτών, μέσω τηλεφωνικών ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τηλεφωνικών κλήσεων ) των
υπευθύνων στελεχών της Π.Στ.Ε.. (Κέντρα επιχειρήσεων ,Πρ/νων Διευθύνσεων ή Τμημάτων,
συντονιστών βάρδιας, κα), οι δε ώρες εργασίας του/ων μηχανήματος/ων θα καθορίζονται από
την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Βοιωτίας.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε
χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό , φώτα, και λοιπά
αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις
των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες,
κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την αντιμετώπιση
ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και εργασία του
μηχανήματος.
(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται :

«ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ »

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1687

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 250389/936/26-11-2020(ΑΔΑ:ΩΡ7Σ7ΛΗ-402) απόφασης
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί Διάθεσης Πόρων και Μέσων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων από την 18/9/2020).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 252395/943/26-11-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα της Π.Ε. Φθιώτιδας) προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 250389/936/26-11-2020(ΑΔΑ:ΩΡ7Σ7ΛΗ-402) απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί Διάθεσης Πόρων και Μέσων για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών (Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων από την 18/9/2020) με την οποία
αποφασίστηκαν τα εξής:

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

2.- Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών και μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων :
1) Το με αριθμό κυκλοφορίας μηχάνημα έργου ΜΕ 131832 τύπου εκσκαφέα ερπ., το ΜΕ 98250
τύπου φορτωτή λαστ. , τα με αρ. Κυκλοφορίας ΜΙΤ 3529 , ΜΙΚ 3952, ΜΙΜ 6167 φορτηγά και το
ΜΙΤ 3529 όχημα μεταφοράς μηχ/των έργων ιδιοκτησίας ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ για την
αποκατάσταση κατεστραμμένων πρανών και προσβάσεων στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού
Λιανοκλαδίου.

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
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Τμήματος Π.Π. και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων , σε συνδυασμό με την
υπ. αριθμ.2138/24-12-2019 πρακτ. 41/18-12-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) Απόφαση της Ο.Ε
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.με τις οποίες
εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από την Δνση Τεχνικών
Έργων , με ιδιωτικά μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το
σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προ. Π.Ε. Φθιώτιδας

καθώς και των αρμοδίων τμημάτων της Δ.Τ.Ε. και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των
υπευθύνων προίσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.

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 1688

ΘΕΜΑ 36ο: 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. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. 252130/14686/27-11-
2020 & 255440/14867/02-12-2020 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου 2014ΕΠ56600010
Υποέργο 19 (έκτακτες ανάγκες 2020) των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου
«Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε. Φθιώτιδας 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. Φθιώτιδας ,

2014ΕΠ56600010
ΒΑΓΕΝΑ

ΠΟΛΥΔΩΡΑ
19.443,20€
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για την αποκατάσταση της βατότητας στην
δασική οδό Στύρφακα - Καλαμάκι
προκειμένου να αποκατασταθεί η βατότητα
και είναι δυνατή η πρόσβαση των
πυροσβεστικών οχημάτων από
12/08/2020 έως 28/08/2020

2.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φθιώτιδας ,
για την αποκατάσταση της βατότητας των
δασικών δρόμων α) “Βαρκόρεμα-Αγ.
Κων/νος , δάσος Διλόφου (Αγ. Γεώργιος -
Αγ. Παρασκευή Διλόφου στην θέση μετά
τον Αγ. Γεώργιο” , και σε δασικές οδούς ,
όπως περιγράφονται στο σχετικό έγγραφο
της ΔΙ.Π.Υ. Ν. Φθιώτιδος στην Δ.Ε.
Σπερχειάδας και στην Δ.Ε. Μακρακώμης
Από 17/08/2020 έως 20/08/2020

2014ΕΠ56600010
ΣΥΛΕΒΙΣΤΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2.281,60€

3.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φθιώτιδας ,
για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού του
αποστραγγιστικού - αντιπλημμυρικού
δικτύου , του καθαρισμού από φερτά υλικά
και της βλάστησης στο υδατόρεμα της
περιοχής μεταξύ ΠΑΘΕ και ζώνης αιγιαλού
και παραλίας στον οικισμό Παλίρροια -
Παλιομάγαζα Σκάλας Αταλάντης
από 03/09/2020 έως 14/09/2020

2014ΕΠ56600010
ΠΑΤΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24.787,60€

4.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φθιώτιδας ,
για τον καθαρισμό της κοίτης του

ρέματος Γλύφας από φερτά υλικά ,

βλάστηση , χωρίς μεταβολή των

διατομών αυτού
από 27/08/2020 έως 14/09/2020

2014ΕΠ56600010
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝ

ΤΙΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
24.775,20€

5.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φθιώτιδας ,
για την συντήρηση του δασικού οδικού
δικτύου στην θέση “Ρ. Λαού - Ρ.
Επανοχωρίου - κλάδος Αγ. Θεοδώρων ,
δάσος Γαρδικίου” της Δ.Ε. Σπερχειάδας
του Δήμου Μακρακώμης
από 31/08/2020 έως 05/09/2020

2014ΕΠ56600010
ΡΑΧΟΥΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4.389,60€

6.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φθιώτιδας ,

2014ΕΠ56600010
ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ
465,00€
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για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής
πυρκαγιάς στην περιοχή στη περιοχή της
Καμηλόβρυσης του Δήμου Λαμιέων
από 28/08/2020 έως 28/08/2020

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 76.142,20

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. Φθιώτιδας ,
για τον καθαρισμό των τεχνικών , την
διευθέτηση των ομβρίων υδάτων , το
καθαρισμό των ρείθρων , την άρση
καταπτώσεων στην Επ.Ο.Αμφίκλειας -
διασταύρωση Πολυδρόσου
από 07/09/2020 έως 16/10/2020

2014ΕΠ56600010
ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
24.800,00€

2.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φθιώτιδας ,
για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών
σε δίκτυα υποδομών μας (υδατορέματα
κλπ ) σε περιοχές της ΤΚ Βαρδατών και
Γοργοποτάμου της ΔΕ Γοργοποτάμου του
Δήμου Λαμιέων
Από 19/09/2020 έως 26/10/2020

2014ΕΠ56600010 ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ 42.860,60€

3.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φθιώτιδας ,
για τον καθαρισμό της βλάστησης και
κλαδιών του οδικού δικτύου αρμοδιότητας
της ΠΕ Φθιώτιδας στον Δήμο Καμένων
Βούρλων και στον Δήμο Λοκρών για την
πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και την
βελτίωση της οδικής ασφάλειας
Από 13/07/2020 έως 11/08/2020

2014ΕΠ56600010

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΙΡΙΔΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

24.781,40€

4.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φθιώτιδας ,
για την αποκατάσταση του οδοστρώματος
λόγω κατολισθητικού φαινομένου που έχει
ως αποτέλεσμα την καταστροφή του
ασφαλτοτάπητα και της υπόβασης αυτού ,
στην Επ.Ο. Γαρδίκι - Γραμμένη Οξυά
καθώς και για την μεταφορά αδρανών
υλικών για την ανωτέρω παρέμβαση καθώς
και για την ενίσχυση των πρανών πλησίον
της γέφυρας στην Επ. Οδό Περιβόλι-
Κολοκυθιά-Αργύρια
Από 18/05/2020 έως 29/05/2020

2014ΕΠ56600010
ΜΟΥΣΤΕΡΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
18.562,80€
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5.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φθιώτιδας ,
για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής
πυρκαγιάς στην περιοχή ΤΚ Θεολόγου-
Μαλεσίνας και ΤΚ Προσκυνάς του Δήμου
Λοκρών
Από 16/07/2020 έως 17/07/2020

2014ΕΠ56600010

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΙΡΙΔΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1.860,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 112.864,80

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1689

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 37ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 26 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,
Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας &
Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα έτη:
2020-2021/2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 6.949.683,00€ άνευ ΦΠΑ,
συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού
Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ - (Αριθμ. 1ης Πρόσκλησης Οικονομικών
Προσφορών 139891/4542/15-7-2020).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 249331/7374/30-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς ψήφισαν λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 26/24-11-2020, πρακτικό της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης
προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών “Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας
Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα έτη: 2020-
2021/2021-2022”, που αφορούν στην εξέταση του αιτήματος του προσωρινού ανάδοχου κ.
Ζάχου Ηλία.
2.Εγκρίνει την αλλαγή του Αναδόχου για το δρομολόγια Ν. 31 Τρίλοφο- Νηπιαγωγείο Γραμμένης
για να αναλάβει η νέα κάτοχος του Ε.Δ.Χ. ΤΑΖ 5788 κ. Στρωματιά Ηλιάνα του Κω/νου η οποία
αποδέχεται και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υπάρχουσα
σύμβαση μεταφοράς μαθητών καθώς και τα ανάλογα διακαιώματα, καθώς πληρεί όλα τα
κριτήρια της Διακύρηξη Ν.10 σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που κατέθεσε.
3.Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη για το δρομολόγιο Ν.31 την κα “Στρωματιά Ηλιάνα”, ως
αγοραστή του Ε.Δ.Χ. με πινακίδα ΤΑΖ 5788.
4.Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο για την ανάθεση του δρομολόγιο Ν.31 την κα
“Στρωματιά Ηλιάνα”, ως νέο κάτοχο του Ε.Δ.Χ. με πινακίδα ΤΑΖ 5788, σε εφαρμογή του άρθρου
33 του Ν. 4713/2020, μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την υπογραφή των οικείων
συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι τις 30.6.2021, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού
Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) από τη Π.Ε. Φθιώτιδας με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την
«ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ »

ΑΔΑ: ΩΖΛΩ7ΛΗ-7ΛΟ
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Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 5.3 της
διακήρυξης, που θα υποβάλλει ο ανωτέρω προσφέροντας (προσωρινός ανάδοχος) ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ηλεκτρονικής ειδοποίησης που θα του αποσταλεί απο την Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε..

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1690

ΘΕΜΑ 38ο:Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 6/27-11-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας
/Αξιολόγησης για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε.
Ευρυτανίας που θα προκύψουν κατά τα σχολικά έτη 2020-2021 για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό
για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας
των σχολικών ετών 2020-2021 τόσο για τα άγονα όσο και για τα νέα δρομολόγια που
προέκυψαν» και αφορά την αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής –Τεχνικών
Προσφορών και των Οικονομικών Προσφορών αντίστοιχα

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 252291/4128/01-12-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή και οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς ψήφισαν λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ΄ αριθμ. 6/27-11-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης
για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευρυτανίας
που θα προκύψουν κατά τα σχολικά έτη 2020-2021 για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για το
έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας
των σχολικών ετών 2020-2021 τόσο για τα άγονα όσο και για τα νέα δρομολόγια που
προέκυψαν» και αφορά την αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής –Τεχνικών
Προσφορών και των Οικονομικών Προσφορών αντίστοιχα

2. Αποδέχεται την προσφορά και τη συνέχιση του διαγωνισμού για τα τμήματα/
δρομολόγια Ζ.2, Ζ.3, Ζ.9, Ζ.10, Ζ.11, Ζ12, Δ.6 & Δ.10 όπως αναφέρεται αναλυτικά στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

3. Εγκρίνει την επανάληψη του διαγωνισμού για τα τμήματα/δρομολόγια για τα οποία
δεν κατατέθηκαν προσφορές, δηλαδή για τα δρομολόγια Ζ1,Ζ4, Ζ5, Ζ6, Ζ7, Ζ8, Δ9, και
Η1 για τα οποία ο διαγωνισμός απέβη άγονος.

4. Αναδεικνύει ως προσωρινούς μειοδότες του διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης
την χαμηλότερη τιμή, τους παρακάτω οικονομικούς φορείς ανά Τμήμα/Δρομολόγιο και
για όλα τα προσφερόμενα Τμήματα-Δρομολόγια όπως αναφέρονται αναλυτικά στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.

ΑΔΑ: ΩΖΛΩ7ΛΗ-7ΛΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΟΜΑΔΑ Ζ & Δ:ΤΜΗΜΑTA ΤΑΞΙ- ΔΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
(ΤΜΗΜΑΤΑ: Ζ.2,Ζ.3,Ζ.9,Ζ.10,Ζ.11,Ζ.12,Δ.6,Δ.10)

Α/Α
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΟΝΟΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ζ2 Δ.Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)

ΠΡΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΝΑΙ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ζ3 Δ.Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)

ΠΡΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΑΙ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ζ9 ΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΑ ΨΗΛΟΒΡΑΧΟΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Β5 ΓΙΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΡΕΝΤΗΣ – 1
ΜΑΘΗΤΗΣ

ΤΣΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΑΙ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ζ10 ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΑ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

1ο ΔΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ
ΤΑΞΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΙΚΕ

ΝΑΙ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΑ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΜΕ
ΧΙΟΝΙ)

1Ο ΔΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

(ΜΕ ΧΙΟΝΙ)

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ
ΤΑΞΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΙΚΕ

ΝΑΙ

Ζ11 ΜΕΣΟΧΩΡΑ (ΞΥΛΙΝΑ
ΣΠΙΤΙΑ)

ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ
ΤΑΞΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΙΚΕ

ΝΑΙ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΔΑ: ΩΖΛΩ7ΛΗ-7ΛΟ
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ΜΕΣΟΧΩΡΑ (ΞΥΛΙΝΑ
ΣΠΙΤΙΑ) (ΜΕ ΧΙΟΝΙ)

ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ.

(ΜΕ ΧΙΟΝΙ)

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ
ΤΑΞΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΙΚΕ

ΝΑΙ

Ζ12 ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΟΥΡΝΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΟΥΡΝΑΣ ΔΡΟΥΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΙ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΟΥΡΝΑΣ

(ΜΕ ΧΙΟΝΙ)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΟΥΡΝΑΣ

(ΜΕ ΧΙΟΝΙ)

ΔΡΟΥΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΙ

Δ6 ΛΟΓΓΙΤΣΙ ΝΗΠΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΝΟΜΟΥ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α.Ε

ΝΑΙ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δ10 ΒΟΥΛΠΗ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ
ΓΡΑΜΜΗ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 3.4 -
ΕΝΑΣ (1) ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ)

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΝΟΜΟΥ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α.Ε

ΝΑΙ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΔΑ: ΩΖΛΩ7ΛΗ-7ΛΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΟΜΑΔΑ Ζ & Δ:ΤΜΗΜΑTA ΤΑΞΙ- ΔΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
(ΤΜΗΜΑΤΑ: Ζ.2,Ζ.3,Ζ.9,Ζ.10,Ζ.11,Ζ.12, Δ.6, Δ.10)
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ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Ζ2 Δ.Σ.
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)

ΠΡΑΣΙΑ ΜΟΝΗ
ΕΠΙΣΤΡ. 12,32 0 12,32 180

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ

Ζ3 Δ.Σ.
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)

ΠΡΑΣΙΑ ΜΟΝΗ
ΕΠΙΣΤΡ 12,32 0 12,32 180

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ζ9 ΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΑ ΨΗΛΟΒΡΑΧΟΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Β5
ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΡΕΝΤΗΣ – 1
ΜΑΘΗΤΗΣ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡ

28,14 0,5 28,00 180 ΤΣΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ζ10 ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΑ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

1ο ΔΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡ

17,70 6,2 16,60 177 ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΤΑΞΙ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΚΕ

18,00 6,2 16,88 (ΜΕ

ΧΙΟΝΙ)
3

ΑΔΑ: ΩΖΛΩ7ΛΗ-7ΛΟ



92/98

Ζ11 ΜΕΣΟΧΩΡΑ
(ΞΥΛΙΝΑ ΣΠΙΤΙΑ)

ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ.

.

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡ

18,13 6,2 17,01 177
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΤΑΞΙ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΚΕ18,52 6,2 17,37 (ΜΕ

ΧΙΟΝΙ)
3

Ζ12 ΞΕΝΩΝΑΣ
ΦΟΥΡΝΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΦΟΥΡΝΑΣ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡ

19,85 1 19,65 175 ΔΡΟΥΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

20,51 1 20,30 (ΜΕ

ΧΙΟΝΙ)
5

Δ6 ΛΟΓΓΙΤΣΙ ΝΗΠΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡ 25,06 0 25,06 180 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ

ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α.Ε

Δ10 ΒΟΥΛΠΗ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ
ΓΡΑΜΜΗ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 3.4 -
ΕΝΑΣ (1) ΜΑΘΗΤΗΣ
ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ)

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡ

21,63 0 21,63 180 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α.Ε

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1691
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ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση του πρακτικού 2.3, περί παράτασης της προθεσμίας υποβολής
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - αποδεικτικά μέσα, της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 2/2020 με αρ. πρωτ. 142832/4292/20-07-2020
πρόσκλησης 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». (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 95200).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 252976/7469/01-12-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Θεωρούμε πως οι συγκεκριμένοι χειρισμοί διευκολύνουν το ΚΤΕΛ να
συγκεντρώσει τα μαθητικά δρομολόγια….ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.

Η κα Μπατζελή τόνισε ότι “δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την εισήγηση που διαχωρίζεται
α)σε παράταση εκτέλεσης δρομολογίων από τη ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ μέχρι την προσκόμιση
δικαιολογητικών, πολύ σημαντικών, τα οποία ο ανάδοχος έπρεπε να τα είχε προσκομίσει από
την αρχή της διαγωνιστικής διαδικασίας ή οι υπηρεσίες που έχουν πρόσβαση να τα λάβουν
από τις κεντρικές υπηρεσίες και β) διακοπή ορισμένων δρομολογίων επειδή δεν αποκτήθηκαν τα
δικαιολογητικά από τους… εργαζομένους τους. Εκτιμούμε ότι πρόκειται για μια τακτική των
ΚΤΕΛ –μικρά λεωφορεία, μέχρι να βρει συνεργαζόμενους. Εκεί που δεν βρίσκει ή δεν συμφωνεί
με τους όρους του ακυρώνει δρομολόγια. Έχουν πλήρη ευθύνη οι αρμόδιες υπηρεσίες και η
επιτροπή των μαθητικών δρομολογίων.”

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

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει το πρακτικό 2.3/12-10-2020 (ολοκληρώθηκε στις 24-11-2020) της Επιτροπής
διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών που αφορά την αξιολόγηση του
αιτήματος του προσωρινού αναδόχου ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ, για παράταση της
προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για τη διαγωνιστική
διαδικασία 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». (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 95200).
2. Αποδέχεται να δοθεί παράταση στον προσωρινό ανάδοχο ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ,
της 02/2020 με αρ. πρωτ. 142832/4292/20-07-2020 πρόσκλησης για την υποβολή
προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» για την προθεσμία υποβολής των
δικαιολογητικών «προσωρινού Αναδόχου – Αποδεικτικά μέσα», σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα, για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες
αρχές, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5.3.2 της με αρ. πρωτ. 96276/2990/27-05-2020 διακήρυξης
μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε.
Ευβοίας για την ανάθεση συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών για την μεταφορά μαθητών Π.Ε.
Εύβοιας για τα σχολικά έτη 2020-2023, καθώς διαπιστώθηκε ότι εμπρόθεσμα υπέβαλλε
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αίτημα για την παράταση της προθεσμίας υποβολής συνοδευόμενο από τα αποδεικτικά
έγγραφα :

3. Εγκρίνει να μην δοθεί παράταση στον προσωρινό ανάδοχο, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν.
ΕΥΒΟΙΑΣ, της 02/2020 πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 142832/4292/20-07-2020 για την υποβολή
προσφορών για την κατηγορία Β <<ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ>>, για την προθεσμία υποβολής
των δικαιολογητικών «προσωρινού Αναδόχου – Αποδεικτικά μέσα», σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5.3.2 της με αρ. πρωτ. 96276/2990/27-05-
2020 διακήρυξης μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών της Δ/νσης Διοικητικού –
Οικονομικού Π.Ε. Ευβοίας για την ανάθεση συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών για την
μεταφορά μαθητών Π.Ε. Εύβοιας για τα σχολικά έτη 2020-2023, καθώς διαπιστώθηκε ότι το
αίτημα για την παράταση της προθεσμίας υποβολής δεν συνοδευόταν από τα αποδεικτικά
έγγραφα:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1692

Α/Α Οικονομικός Φορέας
Αίτηματα για παράταση

προθεσμίας

1

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν
ΕΥΒΟΙΑΣ

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
για τους ΠΛΑΤΣΟΥΚΑ ΗΛΙΑ,

ΖΕΧΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ,ΚΟΥΤΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ , ΚΡΙΝΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΜΠΑΝΟ ΙΩΑΝΝΗ ,
ΚΥΡΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ,ΚΕΡΑΤΣΑ

ΣΤΑΜΑΤΙΟ ,ΧΑΛΒΑΤΖΗ
ΧΡΗΣΤΟ ,ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟ , DEDEJ KUJTIM,
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΠΑΥΛΟ,

ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ,

ΚΟΥΡΚΟΥΤΖΕΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ,
ΝΟΝΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΑΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ
2. Πιστοποιητικά Υγείας για τους
ΖΕΧΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ΣΜΠΙΛΙΡΗ

ΝΙΚΟΛΑΟ, ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΑΙ ΠΑΠΠΑ

ΧΡΗΣΤΟ .
3. Ανανέωση αδειών οδήγησης για
τους ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗ

ΚΑΙ ΚΑΝΕΛΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ.

Α/Α Οικονομικός Φορέας
Αίτηματα για παράταση

προθεσμίας

1

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν
ΕΥΒΟΙΑΣ

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
για τους ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟ, ΠΑΠΠΑ ΧΡΗΣΤΟ,
ΚΕΝΤΡΩΤΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟ

2. Ανανέωση αδειών οδήγησης για
τον ΚΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
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ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για τέσσερα (4) νέα μαθητικά δρομολόγια
αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας , σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών
(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), για δύο σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο
ποσοστό έκπτωσης), συνολικού προϋπολογισμού 146.293,21€ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ και δικαίωμα προαίρεσης της τάξης του 30%.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 244570/7260/02-12-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς ψήφισαν λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:
1. Τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για τέσσερα (4) νέα μαθητικά δρομολόγια και την
ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ¨Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας για δύο
σχολικά έτη: 2020-2021, 2021-2022¨, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική
άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης),
συνολικού προϋπολογισμού 146.293,21€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δικαίωμα
προαίρεσης της τάξης του 30%, (33.759,97€). Τα νέα δρομολόγια έχουν ως εξής:

Α/Α ΑΦΕΤΗΡΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ.
ΦΟΙΤΗΣΗΣ/
ΠΡΟΟΡΙΣΜ

ΟΣ

ΑΡ.
ΜΑΘ ΔΡΟΜ.

ΕΙΔΟ
Σ

ΑΥΤ.

ΕΝΤΟΣ
ΠΟΛΕΩ

Σ
ΜΙΚΡΗ
ΚΛΙΣΗ

ΕΝΤΟΣ
ΠΟΛΕ
ΩΣ

ΜΕΓΑΛ
Η

ΚΛΙΣΗ

ΕΚΤΟΣ
ΠΟΛΕ
ΩΣ

ΜΙΚΡΗ
ΚΛΙΣΗ

ΕΚΤΟΣ
ΠΟΛΕΩΣ
ΜΕΓΑΛΗ
ΚΛΙΣΗ

ΧΛΜ

ΑΝΩΤ
ΑΤΟ
ΗΜΕΡ
ΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟ

Σ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΣ
Η 30%

ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ

2020
ΝΕΟ
34

Θερμοπύλες
(Δομή

φιλοξενίας
προσφύγων)

2ο
Γυμνάσιο
Λαμίας

(Παπαβασιλ
είου 4 - 8ο
Γυμνάσιο
Λαμίας

(Ροδίτσα) -
2ο ΕΠΑΛ
Λαμίας

(Καποδιστρί
ου)

32

διπλό
δρομολ
όγιο (με
επιστρο
φή)

Μικρό
λεωφο
ρείο

11,40 0,00 27,80 0,00 39,20 104,03 31,21

Σχετικό το αριθ.
125/21-09-2020
έγγραφο του
1ου Δημοτικού

σχολείου
Γοργοποτάμου

2020
ΝΕΟ
35

Καρπενήσι -
Άγιος

Γεώργιος
Τυμφρηστού

Μουσικό
σχολείο
Λαμίας

3
μονό
δρομολ
όγιο

Δ.Χ.
Επιβα
τικό
(ταξϊ)

16,00 1,00 33,50 22,50 73,00 82,37 24,71

Σχετικό το αριθ.
125/21-09-2020
έγγραφο του
1ου Δημοτικού

σχολείου
Γοργοποτάμου

2020
ΝΕΟ
36

Ζέλι Νηπιαγωγεί
ο Ελάτειας 1

διπλό
δρομολ
όγιο (με
επιστρο
φή)

Δ.Χ.
Επιβα
τικό
(ταξϊ)

4,00 0,00 21,00 9,00 34,00 48,62 14,58

Σχετικό το αριθ.
354/23-09-2020
έγγραφο του
Μουσικού

σχολείου Λαμίας
& το αριθ.
1157/02-10-
2020 έγγραφο
του 1ου ΕΠΑΛ

Λαμίας
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2020
ΝΕΟ
37

Ράχες-Μαρίνι

Ειδικό
Δημοτικό
σχολείο
Λαμίας

(Γρεβενών &
Μπελογιάνν

η)

3

διπλό
δρομολ
όγιο (με
επιστρο
φή)

Δ.Χ.
Επιβα
τικό
(ταξϊ)

4,00 0,00 62,00 0,00 66,00 77,92 23,38

Σχετικό το αριθ.
Φ.9/126/18-09-
2020 έγγραφο

του 1ου
Δημοτικού

Στυλίδας & το
αριθ. 38/16-09-
2020 έγγραφο

του 1ου
Νηπιαγωγείου

Στυλίδας

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, κατόπιν πρόσκλησης υποβολής
προσφοράς, σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) τριετούς διάρκειας για
την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας, το οποίο εγκρίθηκε με την 537 /2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδα( ΑΔΑ:645Γ7ΛΗ-Ι57, αρ. Πρακτικού 14) και την δημοσιεύτηκε με την
υπ άρ. 94449/3454/25-05-2020, Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC006759153)
2. Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης
Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1693

ΘΕΜΑ 41ο:Έγκριση των υπ’ αριθμ. 11, 13 & 13Α πρακτικών της επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων
Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για
τα έτη: 2020-2021/2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 6.949.683,00€ άνευ ΦΠΑ,
συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού
Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ - (Αριθμ. 1ης Πρόσκλησης Οικονομικών
Προσφορών 139891/4542/15-7-2020).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 249907/7382/25-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων κ. Αριστείδης Τασιός επεσήμανε:
1. Και επειδή σύμφωνα με τον όρο «4.2 Γενικοί Όροι Υποβολής Προσφορών- 4.2.1.α

Υποβολή προσφορών» της με αρ. 10 και με αρ. πρωτ. 94449/3454 Διακήρυξης για την
«Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για μεταφορά μαθητών αρμοδιότητας ΠΕ Φθιώτιδας
για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023» ορίζεται σαφώς ότι «Προσφορές
μπορούν να υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα (δρομολόγια ή ομάδα
δρομολογίων), στα οποία αφορά η εκάστοτε πρόσκληση. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά
αφορά στο σύνολο του κάθε τμήματος».

2. Και επειδή το περιεχόμενο του εντύπου ΕΕΕΣ, συνιστά προκαταρκτική απόδειξη σε
επίπεδο υποψηφίων αναδόχων, σχετικά με την πλήρωση των τιθέμενων προϋποθέσεων της
τεχνικής επάρκειας. Δεδομένης της εφαρμογής του δυναμικού συστήματος του άρθρου 33 του
Ν. 4412/2016, η απόδειξη των δηλωθέντων στο υποβληθέν ΕΕΕΣ αναζητάται από τον, κατά
περίπτωση, προσωρινό ανάδοχο δυνάμει μεταγενέστερης προκήρυξης, […].Επιπλέον[…], τα
έγγραφα που αποδεικνύουν την πλήρωση των συγκεκριμένων προϋποθέσεων υποβάλλονται
σε μεταγενέστερο στάδιο κατόπιν πρόσκλησης ….

3. Και επειδή είναι παραδεκτή η συμπλήρωση και η διόρθωση, όταν από το ίδιο το
περιεχόμενο και αντικείμενο του σφάλματος προκύπτει ότι αυτό είναι έλασσον σε σχέση με το
αποδεικτικό αντικείμενο της διακήρυξης, σύνηθες και ιδιαίτερα ευχερές να λάβει χώρα κατά τη
σύνταξη της προσφοράς και κατά τα διδάγματα της κοινής λογικής και πείρας, ενώ το σφάλμα
πρέπει να είναι τέτοιου είδους, ώστε η αναγωγή του σε απλή, εύλογη και συνήθη, άρα και
συγγνωστή, παραδρομή θα πρέπει να είναι αντικειμενικά προφανής στην κρίση κάθε ευλόγως
σκεπτόμενου τρίτου και δη των οργάνων αξιολόγησης, τα οποία ακριβώς για αυτόν τον λόγο
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έχουν την ευχέρεια κατά την ακριβώς παραπάνω κρίση τους και συνεπεία αυτής να καλέσουν
κατ’ άρ. 102 παρ. 1 τον οικονομικό φορέα για διευκρινίσεις. Περαιτέρω, κρίσιμο κριτήριο για την
κρίση περί του συγγνωστού, άρα και συμπληρώσιμου/διορθώσιμου ενός σφάλματος/έλλειψης
αποτελεί υπό προϋποθέσεις η τυχόν ασάφεια και ελλειπτικότητα των οικείων όρων της
διακήρυξης (βλ και απόφαση με αρ. 253/2017 ΑΕΠΠ, 836/2018, σκ. 61).

4. Και επειδή ο διαχωρισμός μεταξύ ουσιώδους και επουσιώδους έλλειψης ως και μεταξύ
τυπικού και ουσιώδους σφάλματος θα πρέπει να ερμηνεύεται μέσω του πρίσματος του άρ. 102
παρ. 3 και του άρ. 18 Ν. 4412/2016 και των αρχών που αυτά καθιερώνουν, το πρώτο στην ειδική
περίπτωση της συμπλήρωσης και το δεύτερο γενικά επί των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων και αμφότερα, με τη σειρά τους, πρέπει να ερμηνεύονται στο πλαίσιο του
αποτελεσματικού ανταγωνισμού (ΑΕΠΠ 182/2020)

5. Και επειδή σύμφωνα με το άρθρο 2.2.7 της διακήρυξης όσον αφορά την στήριξη σε
ικανότητα τρίτων αναφέρεται ότι «Η μίσθωση οχήματος ή η κατοχή του από τον προσφέροντα,
βάσει άλλης νομικής σχέσης με τρίτο πρόσωπο (πχ, παραχώρηση χρήσης με ή χωρίς
αντάλλαγμα), δεν αποτελεί στήριξη στις ικανότητες τρίτου. Συνεπώς, δεν απαιτείται η υποβολή
ΕΕΕΣ του τρίτου, εφόσον η κατοχή του οχήματος από τον αιτούντα οικονομικό φορέα,
υφίσταται ήδη κατά τον χρόνο της υποβολής του ΕΕΕΣ».

6. Και επειδή η επιτροπή κάλεσε τον προσωρινό μειοδότη για την παροχή έγγραφων
σχετικών διευκρινήσεων για την τεχνική του προσφορά, αλλά όχι για το επίμαχο χρονικό
διάστημα της υποβολής του ΕΕΕΣ, ήτοι στις 26/06/2020.

Προτείνω η επιτροπή διαγωνισμού να καλέσει εκ νέου, σύμφωνα με το άρθρο 102 του
Ν.4412/2016, τον προσωρινό μειοδότη κ. Γαλάνη Νικόλαο για παροχή έγγραφων σχετικών
διευκρινήσεων για την τεχνική του προσφορά στον εν λόγω δρομολόγιο και για το επίμαχο
χρονικό διάστημα από 26/6/2020.

Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς ψήφισαν λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Όπως η επιτροπή διαγωνισμού καλέσει εκ νέου, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016,
τον προσωρινό μειοδότη κ. Γαλάνη Νικόλαο για παροχή έγγραφων σχετικών διευκρινήσεων για
την τεχνική του προσφορά στον εν λόγω δρομολόγιο και για το επίμαχο χρονικό διάστημα από
26/6/2020.

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1694

Ο κ. Αναγνωστάκης έλαβε το λόγο: “Θεωρώ ότι οι συνεδριάσεις τόσο της Οικονομικής
Επιτροπής όσο και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, πρέπει να μεταδίδονται διαδικτυακά, όπως
συμβαίνει με τις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου. Είναι πλέον ανάγκη, με βάση τη
συγκυρία, να κατοχυρώσουμε στην πράξη τη διαφάνεια και τη δημοσιότητα στη λήψη των
αποφάσεων μας.
Εξάλλου, από το νόμο, οι συνεδριάσεις όλων των οργάνων είναι δημόσιες και ως εκ τούτου η
περιφερειακή αρχή οφείλει να εξασφαλίσει αυτή τη δυνατότητα.”
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Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας και προ ημερήσιας διάταξης λύεται η παρούσα
συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως
ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φάνης Σπανός Αριστείδης Τασιός Ελένη Παναγιώτου

Δημήτριος Βουρδάνος

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Γαλάνης

Μαρία Αναγνώστου

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Κατερίνα Μπατζελή

Αναστάσιος Χρονάς
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