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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής
του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες

Αρ. τηλεφ.
Αρ. FAX
E-mail

: Λ. Καλυβίων 2
: 35 132 Λαμία
: Ελένη Παναγιώτου
: 22313-54707, 706
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 26ης Ιανουαρίου 2021
Αριθμός Πρακτικού 4

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ.
Καλυβίων 2, 3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 26 Ιανουαρίου 2021, 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. Δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.)13852/110/22-01-
2021 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. 3/19-01-2021 πρακτικού συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», στο Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Ανακοπή κατά της εταιρείας με
την επωνυμία “ΕΥΡΟΠΡΑΪΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ” και της με αριθμό 15/2020 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου
Λιβαδειάς]

ΘΕΜΑ 3ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την Προσφυγή
της εταιρείας με την επωνυμία “ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ Α.Ε.”]

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
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Ελλάδας», ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θηβών σύμφωνα με το με
αριθμό ΕΓ4-2020/81/96 Κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών
Θηβών.

ΘΕΜΑ 5ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης
σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 197299/3325/25 Σεπτεμβρίου 2020 έγγραφο της
Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 6ο: Διαβίβαση γνωμοδότησης Δικηγόρου σχετικά το από 19 Μαρτίου 2020
αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία “ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ LOGISTICS Α.Ε.” προς την
«Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

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

ΘΕΜΑ 8ο:Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19,
Π.Ε. Βοιωτίας.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 9ο:Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών – Οργάνων διενέργειας
διαδικασιών σύναψης δημοσίων Συμβάσεων και Αξιολόγησης Ενστάσεων και
Προσφυγών, του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016),Π.Ε.
Εύβοιας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση: α) διενέργειας συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την
«Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες του οδικού
δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2021-2022», προϋπολογισμού 60.000,00 € με
ΦΠΑ, β) των όρων της σχετικής Διακήρυξης και γ) την δαπάνη.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση βεβαιωτικών σημειωμάτων σε λογαριασμούς του πάγιου και
Αρδευτικού Τέλους Κωπαϊδικού Πεδίου 2015 ,2016, 2017, 2018 & 2019 Π.Ε.
Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση παράτασης ημερομηνίας λήξης πληρωμής πάγιων και
αρδευτικών τελών Κωπαϊδικού Πεδίου 2020,Π.Ε. Βοιωτίας.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 13ο: Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών
μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το
σχ. έτος 2020-21.

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση δεύτερου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
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Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά την 2η
Πρόσκληση για τον διαγωνισμό με Συστήματος Αγορών(ΔΣΑ), με τη χρήση του
ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε.Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη: 2020-21, 2021-2022 και 2022-
2023.

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση δεύτερου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά την 4η
Πρόσκληση για τον διαγωνισμό με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος
Αγορών(ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη:
2020-21, 2021-2022 και 2022-2023.

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση πρακτικού 7.3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών της 07/2020 με αρ. πρωτ. 213747/6438/14-10-2020
Πρόσκλησης για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της
96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων της 04/2020 με αρ. πρωτ. 147584/4385/24-07-
2020 πρόσκλησης «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 2.846.003,73 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και
των δικαιωμάτων προαίρεσης». Α/Α Συστήματος: 100304.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 17ο:Α) «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021».

Β) «Ορισμός Υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ)
οικονομικού έτους 2021, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0899» Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού
Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, έτους 2021 Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση Απόδοσης Λογαριασμού XEΠ - Aπαλλαγής Υπολόγου για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη Βοιωτία.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό
Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και Π.Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071)
Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 21ο:Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 073) για
δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».
Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 071) για
δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός
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Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών &
δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός
Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2021, Π.Ε. Εύβοιας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Δελφών, για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με
τίτλο: «Αλλαγή χρήσης Σχολείου Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου σε πολιτιστικό πολυχώρο» και
ΚΕ 2019ΕΠ06600030, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και
ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου Λεβαδέων για το έργο: «Συντήρηση αγροτικής
οδοποιίας στον Δήμο Λεβαδέων (Β΄ΦΑΣΗ)», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για
την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 25ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου
2017ΕΠ56600003 «Συντηρήσεις - Βελτιώσεις Αγροτικής Οδοποιίας στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας» της ΣΑΕΠ 566.

ΘΕΜΑ 26ο: Δημοπράτηση με ανοικτό διαγωνισμό του έργου: «Αποκατάσταση
αναβαθμού προστασίας γέφυρας επί του Σπερχειού ποταμού στην περιοχή Μεσαίας
Κάψης» της ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, προϋπολογισμού 54.250,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 27ο:Δημοπράτηση του έργου «Εργασίες συντήρησης κατασκηνώσεων
Ι.Μ.Χαλκίδας»προϋπολογισμού 250.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 28ο:Δημοπράτηση του 7ου υποέργου:«Επισκευή - συντήρηση Κέντρου Υγείας
Αταλάντης» του έργου: «Επισκευή - συντήρηση Κέντρων Υγείας Στερεάς Ελλάδας»
προϋπολογισμού 180.000,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -
Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου
«Γραμματικοπούλειο Τρίγκειο και Μπάλειο ΘΧΠ Ιτέας-ανέγερση νέας πτέρυγας-
διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου-εξοπλισμός» προϋπολογισμού 2.500.000,00 €
με ΦΠΑ,Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -
Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση τμήματος
επαρχιακής οδού Σπερχειάδας - Λευκάδας» προϋπολογισμού 330.000,00€ με ΦΠΑ,
Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση: α) πρακτικών αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού για την «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας για δύο (2) έτη», β) ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και γ) τη
συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της
κατακύρωσης ,προϋπολογισμού 62.000,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο:«Συντήρηση-κατασκευή
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τεχνικών οδικού δικτύου Πετράλωνα-Βράχα», της Π.Ε. Ευρυτανίας και κατακύρωση
της σύμβασης,προϋπολογισμού 63.000,00 € με τον Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου & συνολικής προθεσμίας της
μελέτης «Ακτομηχανική προστασία ακτών Παρνασσίδας», Π.Ε. Φωκίδας αναδόχου
σύμπραξη : «Κ/Ξ CNWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-
ΔΡΙΜΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ».

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 253419/868/01-12-2020(ΑΔΑ:ΨΒ4Κ7ΛΗ-ΝΘΖ)
απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για
την αντιμετώπιση των συνεπειών από την δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις
29/11/2020 στο Δήμο Καρύστου στην Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 6423/44/13-01-2021 (ΑΔΑ:698Μ7ΛΗ-
Λ65)απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και
μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 4892/14/13-01-2021(ΑΔΑ:Ψ2ΒΓ7ΛΗ-Κ76)
απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων
προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων (βροχοπτώσεις από
11/01/2021)Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 37ο:Έγκριση της υπ’αριθμ.8478/18/16-01-2021 (ΑΔΑ:6Χ4Τ7ΛΗ-
ΙΑ6)απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και
μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων (Βροχοπτώσεις -
χιονοπτώσεις από 15/01/2021) Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 9540/33/16-01-2021(ΑΔΑ:Ψ3Κ07ΛΗ-3ΕΜ)
απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί απόφασης διάθεσης μέσων
και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στον αποχιονισμό και ρίψη άλατος
του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας, την 16/01/2021.

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 παρουσία στο χώρο παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής και Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός και
ο Αντιπρόεδρος και Αντιπεριφερειάρχης κ.Αριστείδης Τασιός. Μέσω “e-presence”
συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης κ.Δημήτριος Βουρδάνος και τα τακτικά μέλη κ.κ.
Αικατερίνη Καλαντζή, Κων/νος Αποστολόπουλος, Μαρία Αναγνώστου, Χρήστος
Δούρος, Βασίλειος Σιαλμάς, Δημήτριος Αναγνωστάκης,Αναστάσιος Χρονάς και
Νικόλαος Μπέτσιος που αναπλήρωνε την κα Κατερίνα Μπατζελή .

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1.Ο κ. Αντώνιος Βούλγαρης, Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης “Ελεύθερη
Στερεά” μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
2.Η κα Ζωή Κολοβού Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.,με φυσική παρουσία στο χώρο.
3.Ο κ.Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.,μέσω της εφαρμογής
“e-presence”.
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4.Ο κ.Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών
Π.Σ.Ε.,με φυσική παρουσία στο χώρο.
5.Η κα Βαϊα Τόλλιλη Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού-
Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
6.Η κα Αγλαΐα Μέγκου ,Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Φωκίδας,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
7.Η κα Αδαμαντίνη Σωτηρίου Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-
Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας μέσω της εφαρμογής “e-presence”.

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

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

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις δηλώσεις που
κατέθεσε ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής η Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» ,
δηλώσεις που αποτελούν τις προ ημερήσιας διάταξης τοποθετήσεις της και είναι οι
κάτωθι:

ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.
Πολιτική Επικαιρότητα.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ
ΕΠΟΜΕΝΗ… ΔΕΝ ΘΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ.

Ειδικότερα ζητήματα.
Στην λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής σημειώνουμε, πως με ευθύνη της
Περιφερειακής Αρχής :
• Πολλά θέματα, που έχουν τεθεί, παραμένουν σε εκκρεμότητα, εδώ και πολύ
καιρό, χωρίς να συζητηθούν.
• Ορισμένες φορές οι εισηγήσεις δεν είναι ολοκληρωμένες και διαπιστώνονται
αντιφάσεις από Περιφερειακή Ενότητα σε Περιφερειακή Ενότητα.
• Υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης σε ορισμένα ζητήματα που αφορούν
διοικητικές παραλείψεις ή άστοχες παρεμβάσεις….όπως πρόσφατα αποκαλύφθηκε
από δημοσιογραφικό side .
• Η ιεράρχηση των παρεμβάσεων της Περιφέρειας και η κατανομή τους σε
κάθε Περιφερειακή Ενότητα δεν είναι αντικείμενο συζήτησης των συλλογικών
οργάνων.
• Ακόμη και η θεματολογία της συνεδρίασης του επικείμενου Περιφερειακού
Συμβουλίου δεν ανταποκρίνεται σε όσα συμφωνήθηκαν σε προηγούμενη συνεδρίαση
της Οικονομικής Επιτροπής.
Αντί μιας γενικόλογης καταγγελίας και διαπροσωπικών αντιπαραθέσεων, που
υποβαθμίζουν το ουσιαστικό περιεχόμενο του αναγκαίου διαλόγου…..Θέτουμε
ζήτημα πολιτικών ευθυνών και ζητάμε κατηγορηματικές απαντήσεις από την
Περιφερειακή Αρχή.
Αν και κατά πόσο είναι διατεθειμένη να εναρμονιστεί με αυτές τις επισημάνσεις,
που – κατά την άποψη μας – θα εξασφαλίσουν την αναγκαία διαφάνεια και
δημοσιότητα της λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας.

Επισημαίνουμε πως η πιστή τους τήρηση, θα ελαχιστοποίηση τις
διαδικαστικές αντιπαραθέσεις και θα μεταφέρει το κέντρο των συζητήσεων στην
ουσία των πραγμάτων.

Ο κ. Μπέτσιος στη συνέχεια ζήτησε το λόγο αναφέροντας: “Πέραν των όσων
αναφέρει ο κ. Χρονάς, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι έτσι θέλω να επισημάνω
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αρμοδιότητες σημαντικές που αφορούν υποχρέωση της Ο.Ε. δεν υλοποιούνται ή
υποβαθμίζονται
Συγκεκριμένα σύμφωνα με το ΦΕΚ Α΄197/12.10.2020-ΝΟΜΟΣ 4735/2020 ΝΕΟ
ΑΡΘΡΟ 40 << Άρθρο176 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών>>
προβλέπεται:
Η Οικονομική Επιτροπή
ε) Εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο το πολυετές σχέδιο αξιοποίησης της
ακίνητης περιουσίας της Περιφέρειας και έχει την ευθύνη και την αποφασιστική
αρμοδιότητα για την υλοποίησή του. Για την ετήσια πρόοδο υλοποίησης του σχεδίου,
ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ενημερώνει το περιφερειακό συμβούλιο, σε
ειδική συνεδρίαση, κατά τον μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους.
Δεν έχει γίνει
στ) Ασκεί το σύνολο των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων αναθέτουσας αρχής για
τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως
προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην
αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του
ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης
φύσεως μελετών της Περιφέρειας, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.
Δεν μπορεί λοιπόν η οποιαδήποτε επιτροπή διαγωνισμού να υποκαταστήσει την Ο.Ε.
στη διάθεση της οποίας πρέπει βρίσκεται κάθε στοιχείο που ζητείται από μέλη ή
παράταξη του οργάνου.
3. Η Οικονομική Επιτροπή λογοδοτεί στο περιφερειακό συμβούλιο, δια μέσου του
Προέδρου της, με την υποβολή έκθεσης πεπραγμένων ανά εξάμηνο. Η έκθεση
συζητείται σε ειδική συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου.
Δεν έχει γίνει
Επίσης η Ο.Ε. θα μπορούσε να μεριμνήσει έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα
αποθεματικό ΄΄ κουμπαράς΄΄ από ίδιους πόρους ή άλλα έσοδα που έχει η περιφέρεια
πλην των κρατικών επιχορηγήσεων για να τα χρησιμοποιήσει για τη συμμετοχή της σε
μελλοντικά αναπτυξιακά σχήματα.”

Ο κ. Αναγνωστάκης επεσήμανε, σχετικά με αυτά που αναφέρει η Λαϊκή
Συσπείρωση και ο κ. Χρονάς, ότι έχουν κάνει τοποθέτηση αποδοχής των αιτημάτων
και ότι έχει γίνει σχετική συζήτηση σε προηγούμενη συνεδρίαση. Μάλιστα πρότεινε
να ενταχθούν κάποια από αυτά τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Ο.Ε., έτσι ώστε
να πάρουν το δρόμο τους, μέσα από μια διεξοδική συζήτηση και ίσως έτσι να βγει
κάποιο θετικό αποτέλεσμα.

Ο κ. Δούρος στη συνέχεια τόνισε : “ έχουμε ζητήσει πολλές φορές να γίνονται
ενημερώσεις για να μπορούμε και εμείς να είμαστε όσο το δυνατόν πιο θετικοί εκεί
που πρέπει και πιο εμπεριστατωμένοι στις εισηγήσεις μας .”

Ο Πρόεδρος ανέφερε: “όπως έχει αποδειχθεί και στην πράξη η Ο.Ε. με το σημερινό
πλαίσιο λειτουργίας της πραγματεύεται το σύνολο των θεμάτων που πηγάζει από την
αρμοδιότητα της αλλά και μια ευρύτερη γκάμα θεμάτων που είναι ωφέλημα στο
δημόσιο διάλογο.” διαβεβαίωσε δε τα μέλη ότι θα γίνει και ένας καλύτερος
συντονισμός.

Ο κ. Χρονάς λαμβάνοντας τελευταίος το λόγο δήλωσε: “Ο λόγος που προσπαθούμε
ως παράταξη να συνοψίσουμε μια πολιτική αντίληψη για την λειτουργία της Ο.Ε. δεν
αποτελεί ζήτημα αντιπαράθεσης και μιας προσπάθειας διαπροσωπικών
αντεγκλήσεων είναι ένα ζήτημα ώστε να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να γενικεύσουμε
μια πείρα που διαμορφώνεται. Και αυτό θα είναι προς όφελος και του οργάνου και της
αποτελεσματικότητας του.”

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

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου,
διάρκειας δύο (2) χρόνων, στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων
ηλικίας 55 – 67ετών για την Π.Ε. Βοιωτίας.
Το ανωτέρω θέμα κρίνεται ως έκτακτο λόγω της ανάγκης στελέχωσης των
υπηρεσιών και της έγκαιρης υλοποίησης του προγράμματος επιχορήγησης
για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών του
ΟΑΕΔ.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 75

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου,
διάρκειας δύο (2) χρόνων, στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων
ηλικίας 55 – 67ετών για την Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.οικ.14471/669/22-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε. Βοιωτίας 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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 76

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 3/19-01-2021 πρακτικού συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο κ. Μπέτσιος λαμβάνοντας το λόγο ανέφερε: “Προτείνουμε να γίνει ορθή
επανάληψη του πρακτικού και να διορθωθεί σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο που
χθες αποστείλαμε και που αφορά το έκτακτο θέμα για τη δακοκτονία και το 9ο θέμα
της Η.Δ για την Κωπαϊδα.

Ο Πρόεδρος ενημερώνοντας τον κ. Μπέτσιο δήλωσε: “ δεν μπορεί να γίνει ορθή
επανάληψη στο Πρακτικό 3 αλλά υπάρχει η διαδικασία της ενσωμάτωσης απόψεων
στο σημερινό πρακτικό.Με χαρά την υιοθετούμε για να είναι καταγεγραμμένες οι
απόψεις της κ.Μπατζελή ή οποιουδήποτε άλλου μέλους το επιθυμεί.”

Ο κ. Μπέτσιος στη συνέχεια τόνισε: “Μετά τη δέσμευση του προέδρου ότι το κάτωθι
έγγραφο που στείλαμε θα συμπεριληφθεί στα σημερινό πρακτικό Ψηφίζουμε
ΛΕΥΚΟ” “

α)Καταθέτουμε εγγράφως την συμπλήρωση πρακτικών στα δύο θέματα τα
οποία και αναφέρονται στην συνέχεια ώστε να γίνει «επανάληψη εις ορθόν»
στην ανάρτηση τους.
β)Ζητούμε όπως μας αποσταλούν τα πρακτική της 3η συνεδρίασης της ΟΕ
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όπως αυτά μαγνητοφωνήθηκαν.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ
Η κα Μπατζελή έλαβε τον λόγο και τόνισε: «Καταρχήν θα ήθελα να σας επαναλάβω
ότι υποστηρίζουμε κάθε καινοτομική πολιτική που βελτιώνει την ποιότητα της
παραγωγής των προϊόντων και μάλιστα σε μια περίοδο που η ποιότητα και η
περιβαλλοντική προστασία είναι «πύλη εισόδου» στην νέα ΚΑΠ για τους αγρότες.
Είχαμε δε τονίσει στην συζήτηση της ΟΕ για επαναληπτικό διαγωνισμό ότι εφόσον τον
επόμενο χρόνο αρχίζει η σταδιακή εφαρμογή της ΚΑΠ ας αναβάλουμε το ειδικό αυτό
πρόγραμμα που αναφέρεται σε πρακτικές προηγούμενων λογικών και πρακτικών και
να δημοπρατήσουμε ένα νέο που να λαμβάνει υπόψη του τα νέα δεδομένα της ΚΑΠ.
Δεν εισακουσθήκαμε και έγινε ο επαναληπτικός διαγωνισμός με δυο υποψηφίους.
Στην ΟΕ όπου συζητήθηκε το πρακτικό της Διαγωνιστικής Επιτροπής ο κος
Μπέτσιος ανέφερε τις επιφυλάξεις και τις αντιρρήσεις μας για την αξιολόγηση των
προτάσεων εκ μέρους της Επιτροπής. Εκτιμούμε και το τονίζουμε για μια ακόμη
φορά ότι και στους συνοπτικούς διαγωνισμούς θα πρέπει να τηρούνται οι βασικές
διαδικασίας επεξηγήσεων και αξιολόγησης ,όταν μάλιστα οι συμπληρωματικοί όροι
της σύμβασης περιγραφόταν με ασαφή μάλιστα τρόπο σε παράρτημα και
υποσημείωση της προκήρυξης. Κρίνουμε δε σκόπιμο να αναφερθούμε στις
απαντήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης με την παρατήρηση ότι δεν βρίσκονται μαζί
μας για να δοθούν και απαντήσεις. Επίσης να παρατηρήσω ότι η NEUROPUBLIC
Α.Ε. έστειλε υπόμνημα στην Ε.Α. με επιχειρήματα τα οποία και συμπίπτουν με αυτά
της Επιτροπής Ενστάσεων. Δεν γνωρίζω εάν αυτή είναι μια πρακτική που
ακολουθείται από τους διαγωνιζόμενους αλλά μέχρι σήμερα δεν μας έχετε
ενημερώσει για παρόμοια πρακτική αποστολής υπομνημάτων από
συνδιαγωνιζόμενους…
Ας περάσουμε όμως στην ουσία των παρατηρήσεων μας. Ειδικότερα βάση του
πρακτικού:
1.Σχετικά με την ασάφεια: «εφόσον ο ενδιαφερόμενος έλαβε μέρος στο διαγωνισμό
δίχως επιφύλαξη και δεν άσκησε τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα κατά των όρων
της διακήρυξης, τότε δεν είναι επιτρεπτή η παρεμπίπτουσα αμφισβήτηση της
νομιμότητας όρου της διακήρυξης επ’ ευκαιρία της προσβολής πράξης που εκδόθηκε
στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας». Με την ίδια διαδικασία που
ακολουθήθηκε από την Διαγωνιστική Αρχή σε υπόθεση ΠΕ Ευβοίας ,αμφισβητήθηκε
η σύμβαση από το Ελεγκτικό Συνέδριο ,διότι το βάρος το φέρει η Υπηρεσία καθώς και
την σαφή περιγραφή των όρων στην προκήρυξη. Κι αυτό για να μην δίνεται η
δυνατότητα στην Διαγωνιστική Επιτροπή να χρησιμοποιεί κατά το δοκούν τις
προϋποθέσεις. Στην προκήρυξη αυτή υπάρχει όχι μόνο διπλές προϋποθέσεις
κατάθεσης των εγγράφων και πιστοποιητικών των προδιαγραφών αλλά και συνειδητή
διάκριση των διαδικασιών ελέγχων των εγγράφων βάση της λογικής «συνοπτικού-
ανοικτού διαγωνισμού».
2. Στη συνέχεια αναφέρεται στην εισήγηση ότι: «καθώς η προβλεπόμενη από την
διακήρυξη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής Αξιολόγησης να καλέσει τους
προσφέροντες προς παροχή διευκρινίσεων επί της υποβληθείσας προσφοράς τους,
ενόψει και της αυστηρώς τυπικής διαδικασίας των δημοσίων διαγωνισμών,
ενεργοποιείται μόνον εφόσον αφορά σε επουσιώδεις ασάφειες της προσφοράς και
επιδιώκει τη συμπλήρωση νομίμως κατ' αρχήν υποβληθέντων στοιχείων και όχι την
αναπλήρωση της έλλειψης τέτοιων ή την τροποποίηση του περιεχομένου της
προσφοράς, ώστε να συμφωνεί με όρους».
Και ερωτώ. Ποιος ορίζει την διακριτική ευχέρεια για την πρόσκληση επεξηγήσεων;
Άλλωστε τα στοιχεία που θα ζητούσαν δεν «αναπλήρωναν» αλλά θα «συμπλήρωναν»
με τα έγγραφα τους τίτλους του επιστημονικού δυναμικού που και αναφερόταν-
βιογραφικά και εξειδικευμένο χρονοδιάγραμμα .Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
θεωρηθεί ότι παραποιείται το περιεχόμενο της προσφοράς .Αντιμετωπίσαμε παρόμοια
περίπτωση με τα μαθητικά δρομολόγια στην Εύβοια. Πρακτική η οποία άλλωστε
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ακολουθείται και σε ανοικτούς διαγωνισμούς.
3.Επίσης αναφέρεται ότι: «η ενιστάμενη μολονότι αναφέρει ότι θα προσφέρει
εκπαίδευση, δεν έχει συμπεριλάβει στην ομάδα έργου εξειδικευμένο στέλεχος για την
πραγματοποίηση αυτής. Το συγκεκριμένο στέλεχος συνεπώς απουσιάζει και από τον
υπολογισμό των ανθρωπομηνών που παραθέτει η εταιρεία για την υλοποίηση του
έργου, με αντίκτυπο προφανώς και στην οικονομική της προσφορά». Στο θέμα αυτό
θα ήθελα όπως έχουμε πλήρη στοιχεία του ανθρώπινου δυναμικού και της
εξειδίκευση του ,για να μπορούμε α κρίνουμε.
Εν κατακλείδι, προτείνουμε : «η Επιτροπή Αξιολόγησης –Ενστάσεων να καλέσουν και
τους δυο διαγωνιζόμενους βάση του άρθρου 102 του 4412/2016 και να ζητήσουν
πληροφορίες συμπληρωματικές και που δίνουν σαφή εικόνα των δυνατοτήτων τους.
Είναι εταιρείες το έργο των οποίων συνδέεται με την διασφάλιση της ποιότητας
γεωργικού προϊόντος. Εμείς αυτό καλούμαστε να κάνουμε και όποιος είναι ο
καλύτερος ας επιλεγεί. Όχι όμως αποκλεισμοί με …τεχνικές διαδικασίες.
Κλείνοντας ,να επισημάνω για μια ακόμη φορά ότι πρέπει να ομογενοποιήσουμε τις
πρακτικές μας σχετικά με τις διαγωνιστικές διαδικασίες διότι σε επόμενο θέμα(9ο ) θα
δούμε άλλη πρακτική που ακολουθεί η Διαγωνιστική Επιτροπή που αν και ανοικτός
διαγωνισμός δεν ζητά βιογραφικά και εξειδικεύσεις. Φέρουμε την ευθύνη της
ενημέρωσης των διοικητικών που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της
καθημερινότητας χωρίς να γνωρίζουν το δικό μας πλαίσιο .Έτσι έχουν επιλογές κατά
περίπτωση…
Στην συνέχεια της συζήτησης η κα Μπατζελή προβληματίστηκε για την πρόταση
του κου Χρονά για Νομική στήριξη και διευκρίνηση και αυτό γιατί όπως τόνισε «το
ποια διαδικασία θα επιλεγεί είναι θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 102 είναι της
Αναθέτουσας Αρχής».

Τέλος, σχετικά με την αναβολή του θέματος ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

γ .ΘΕΜΑΤΑ ΗΔ
Για το 9ο Θέμα η κα Μπατζελή ζήτησε να προστεθούν στο Πρακτικό 3 τα
κάτωθι:
Η κα Μπατζελή συνεχίζοντας τόνισε ότι «η Αναθέτουσα Αρχή πρέπει να έχει
πλήρη ενημέρωση σε όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού και μάλιστα όταν αυτά τα ζητά
ένα μέλος της. Καλούμαστε να ψηφίσουμε την «λακωνική» εισήγηση της
Διαγωνιστικής Επιτροπής των πρακτικών Ι και ΙΙ βάση των οποίων μας εγγυώνται ότι
όλες οι απαιτούμενες προδιαγραφές έχουν διασφαλιστεί και από τους τρεις
διαγωνιζόμενους. Συνεπώς αποφασίζουν να εισηγηθούν βάση της μεγαλύτερης
έκπτωσης .Φυσικά βάση της ισχύουσας νομοθεσίας αυτό είναι τα κριτήριο αλλά υπό
την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της
προκήρυξης .Στην Διακήρυξη έχουν συμπεριληφθεί οι τεχνικές προδιαγραφές της
Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Βοιωτίας και οι απαιτούμενες ειδικότητες.
Ερωτώ απλά:
-Διασφαλίζεται βάση της κατάστασης προσωπικού η εμπειρία αυτή και πως αυτή
πιστοποιείται από την ΓΕΩΡΓΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ, όταν η πλειοψηφία του
προσωπικού που θα απασχοληθεί έχουν εμπειρία ηλεκτρολόγου. Στους άλλους
διαγωνιζόμενους αντιστοίχως ποια είναι οι εικόνα του δυναμικού τους και της
εμπειρίας τους. Μέχρι τώρα δεν έχουμε λάβει σαφή απάντηση ,να κατανοήσουμε την
λογική της Διαγωνιστικής Επιτροπής ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα και οι όροι του
έργου αλλά και η ανεμπόδιστη έναρξη της σύμβασης.
-Αναφέρθηκε ότι ο υπεύθυνος έργου έχει την ειδικότητα αυτή. Ερωτώ απλά: Έχει
δηλώσει ο υπεύθυνος έργου της Γ/Η, ειδικότητα διανομής ρεύματος; Τι έχουν
δηλώσει οι άλλοι διαγωνιζόμενοι;
Και θέτω αυτά τα ερωτήματα διότι στην περιγραφή του έργου στο κεφάλαιο Β΄(σελ41-
44) αναφέρεται με λεπτομερή τρόπο το έργο των υδρονομέων που είναι σημαντική
και λογικό είναι και απαιτεί άμεση παρέμβασης τους και λόγο της περιόδου που
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διανύουμε.
Και να τονίσω ότι δεν θα αναλωνόμαστε σε όλη αυτή την κουβέντα αν είχαμε πλήρη
ενημέρωση των σχετικών εγγράφων που είχαμε ζητήσει.
Σε συνέχεια της τοποθέτησης της η κα Μπατζελή πρότεινε : «Εφόσον η
διακήρυξη ζητάει έμπειρους υδρονομείς και φύλακες.
-Να αναπεμφθεί το πρακτικό στην Επιτροπή Διαγωνισμού
-Να ζητηθούν από όλους τους διαγωνιζόμενους διευκρινίσεις σύμφωνα με το άρθρο
102 του 4412 για τις αναφερόμενες απαιτήσεις τεχνικών ,επαγγελματικών και
οικονομικών προδιαγραφών. Τα βασικά ερωτήματα και διευκρινήσεις έχουν σταλθεί
εκ μέρους μας την Δευτέρα 18-01 και ζητάμε διευκρινίσεις από όλους τους
διαγωνιζόμενους.
Ειδικότερα ως προς α) την εμπειρία σε παρόμοιες συμβάσεις β) την εμπειρία
του δηλωθέντος προσωπικού (υδρονομείς και φύλακες).
-Να ζητηθούν και από τους τρεις διαγωνιζόμενους αιτιολόγηση του προϋπολογισμού
σε σχέση με την πλήρη και ασφαλή υλοποίηση του έργου.
Η ευθύνη μας ως Αναθέτουσα Αρχή να είναι έχοντας πλήρη ενημέρωση των
δεδομένων να αποφασίσουμε επί της εισήγησης και των εναλλακτικών
προτάσεων .Να αποφεύγονται χρονοκαθυστερήσεις λόγω προσφυγών και
δικαστικών αποφάσεων ,εφόσον και εμείς μέχρι σήμερα έχουμε μια πιο διευρυμένη
εικόνα των αποφάσεων και παρατηρήσεων των Επιτροπών Προσφυγών και του
Ελεκτικού Συνεδρίου. Λόγο της ιδιαιτερότητας του θέματος που μας έχει απασχολήσει
πολλές φορές με τις πλημμύρες στην Κωπαΐδα ,στα πλαίσια μιας διαχειριστικού
τύπου πολιτικής προστασίας που υπάγεται και το έργο αυτό και μάλιστα κομβικής
σημασίας, θεωρούμε ότι η ασφάλεια και εγκυρότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών
είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη αλλά και ο χρόνος έναρξης της παροχής
υπηρεσιών .
Κατά την ψηφοφορία η κα Μπατζελή ψήφισε κατά
Απεχώρησε κατόπιν από την συνεδρίαση της ΟΕ τονίζοντας ότι «ως μέλος της
ΟΕ δεν μπορεί να αποδεχτεί την υποβίβαση του ρόλου της ΟΕ, την αδιαλλαξία
του προεδρεύοντα για την αναλυτική παρουσίαση των εγγράφων και
δηλώσεων του εν λόγω διαγωνισμού. Επίσης και το γεγονός ότι ο προεδρεύων
είπε ότι εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στους υπηρεσιακούς και
προχωράμε .Φαίνεται ότι με βάση την πλασματική πλειοψηφία που
διασφαλίζουν και με τους υπηρεσιακούς θα πορευτούν στους
διαγωνισμούς…!»

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 3/19-01-2021 πρακτικό
συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 77

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», στο Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Ανακοπή κατά της εταιρείας με
την επωνυμία “ΕΥΡΟΠΡΑΪΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ” και της με αριθμό 15/2020 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου
Λιβαδειάς]

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
(Οικ.)168492/694/2020/19-01-2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς στη συνέχεια ζήτησε το λόγο και ανέφερε: “Το ερώτημα που τίθεται είναι
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αν χρησιμοποιήθηκαν ή όχι οι χημικές τουαλέτες της συγκεκριμένης εταιρείας τον
Αύγουστο του 2015……
Το να πηγαινοφέρνει η Περιφέρεια στα δικαστήρια έναν προμηθευτή τέτοιων
υπηρεσιών για 3.800 ευρώ δεν είναι ιδιαίτερα τιμητικό… πολύ περισσότερο όταν το
χρέος φτάνει ανεξήγητα τα 5 χρόνια.
Δεν έχουμε αντίρρηση στον δικηγόρο…. Να επιδιωχθεί ο εξωδικαστικός
συμβιβασμός.”

Ο κ. Αναγνωστάκης συμφώνησε με την πρόταση του κ. Χρονά για εξωδικαστικό
συμβιβασμό και ζήτησε να ελεγχθεί και αυτή η περίπτωση.

Ο Πρόεδρος συμφώνησε στον διπλό δρόμο της εξέτασης της δυνατότητας του
εξωδικαστικού αλλά και της εκπροσώπησης .

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την
Μαρία Καλομοίρη του Σπυρίδωνος, δικηγόρο Λιβαδειάς [ΑΜ. Δ.Σ. Λιβαδειάς: 207],
κάτοικο Λιβαδειάς, επί της οδού Φίλωνος αρ. 12, η οποία να την εκπροσωπήσει στο
Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 9ης Φεβρουαρίου 2021 ή σε κάθε μετ’
αναβολή ορισθείσα, κατά τη συζήτηση της από 6 Ιουλίου 2020 και με αριθμό
κατάθεσης δικογράφου 13/2020 Ανακοπής κατά της εταιρείας με την επωνυμία
“ΕΥΡΟΠΡΑΪΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” και της
με αριθμό 15/2020 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς, με την εντολή να
υποστηρίξει το ασκηθέν ένδικο βοήθημα, συντάσσοντας υπόμνημα-προτάσεις,
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 309 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και
Φ.Π.Α] 383,16 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι
αμοιβή ποσού [80€ Χ 2 =] 160€, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον
πρωτοβάθμιου δικαστηρίου.

- Σύνολο αμοιβής 309 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 78

ΘΕΜΑ 3ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την Προσφυγή
της εταιρείας με την επωνυμία “ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ Α.Ε.”]

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
(Τ.Τ.)219259/874/2020/19-01-2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Αφορά πρόστιμο για παράβαση της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας……Δεν έχουμε αντίρρηση.”
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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
Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 18ης Φεβρουαρίου 2021 ή σε κάθε μετ’
αναβολή ορισθείσα, κατά τη συζήτηση της από 20 Δεκεμβρίου 2018 και με αριθμό
κατάθεσης δικογράφου ΠΡ347/ 21 Δεκεμβρίου 2018 Προσφυγής της εταιρείας με
την επωνυμία “ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ Α.Ε.”, 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 309 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και
Φ.Π.Α] 383,16 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι
αμοιβή ποσού [80€ Χ 2 =] 160€, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον
πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του
αντικειμένου αυτής.

- Σύνολο αμοιβής 309 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 79

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θηβών σύμφωνα με το με
αριθμό ΕΓ4-2020/81/96 Κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών
Θηβών.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
(Τ.Τ.)11007/37/19-01-2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς στη συνέχεια ανέφερε τα εξής: “Αφορά υπάλληλο της υπηρεσίας Π.Ε
Βοιωτίας, που κατηγορείται σαν υπεύθυνος τροχαίου ατυχήματος στον δρόμο
ΧΑΚΛΙΔΑΣ-ΘΗΒΑΣ, λόγω έλλειψης φωτισμού….Δεν έχουμε αντίρρηση στον διορισμό
δικηγόρου.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δημήτριου Δημητρίου, τον Λουκά
Καρρά του Ιωάννη, Δικηγόρο Λιβαδειάς [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 186], κάτοικο Λιβαδειάς,
επί της οδού Σπυρίδωνος 3, ο οποίος να παραστεί και να τον εκπροσωπήσει,
ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θηβών, με την εντολή να υπερασπιστεί
τον ανωτέρω υπάλληλο, στα πλαίσια της ποινικής διαδικασίας, συντάσσοντας
υπομνήματα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά
τη κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση του.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του δικηγόρου που θα οριστεί, σύμφωνα με την υπ’
αριθ. 376/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στο ποσό των 357 ευρώ συν Φ.Π.Α. 24% (= 85,68), ήτοι συνολικό ποσό
[αμοιβή και Φ.Π.Α.] 442,68 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :
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- Παράσταση ενώπιον Μονομελούς Πλημμελειοδικείου 117 ευρώ, με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά
ώρα, ήτοι ποσό [80 Χ 3 =] 240 ευρώ για μελέτη του φακέλου της υπόθεσης, ενώπιον
πρωτοβάθμιου δικαστηρίου.

- Σύνολο αμοιβής 357 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 80

ΘΕΜΑ 5ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης
σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 197299/3325/25 Σεπτεμβρίου 2020 έγγραφο της
Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
(Τ.Τ.)197311/793/19-01-2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς έλαβε το λόγο δηλώντας: “Το αίτημα της υπηρεσίας αφορά τον
διορισμό δικηγόρου, προκειμένου να καθορίσει τις απαιτούμενες ενέργειες για την
υλοποίηση απαλλοτριώσεων που αφορούν έργο οδοποιίας στην περιοχή του
Τρικόρφου .
Επισημαίνοντας πως το ζήτημα είναι απλό και πως μπορεί να το λύσει η νομική
υπηρεσία της Περιφέρειας, παρέχοντας τις κατάλληλες συμβουλές – οδηγίες στην
Τεχνική Υπηρεσία της Φωκίδας…..ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Ο κ. Μπέτσιος επεσήμανε: “ Τη γνωμοδότηση θα μπορούσε να την κάνει δικηγόρος
από τη νομική υπηρεσία της περιφέρειας Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ”

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε αποχή αναφέροντας ότι , θα μπορούσε να καλυφθεί η
εν λόγω ανάγκη εσωτερικά και όχι με εξωτερικό συνεργάτη.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Ήλια
Βενετσάνη του Παύλου, Δικηγόρο Άμφισσας, κάτοικο Άμφισσας, επί της οδού Επ.
Φιλοθέου 5, η οποία, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον
πλήρη φάκελο της υπόθεσης, λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία από τις αρμόδιες
υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις
απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση απαλλοτριώσεων που αφορούν το έργο
οδοποιίας Τρικόρφου (β’ φάση) και να καθορίσει τις ιδιοκτησίες που πρέπει να
απαλλοτριωθούν, σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφερειακής
Ενότητας Φωκίδας.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της δικηγόρου, που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ.
376/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
στο ποσό των 400 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 96), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και
Φ.Π.Α] 496 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:

- Σύνταξη γνωμοδότησης [παροχή νομικών συμβουλών] 80 ευρώ, με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80
ευρώ/ώρα, ήτοι 320 ευρώ, λόγω της φύσης του ερωτήματος, του πλέγματος της
νομοθεσίας που ο πληρεξούσιος δικηγόρος θα πρέπει να μελετήσει προκειμένου να
δώσει απάντηση στο ερώτημα, καθώς και του πλήθους των ιδιοκτησιών που αφορά.

- Σύνολο αμοιβής 400 ευρώ.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 81

ΘΕΜΑ 6ο: Διαβίβαση γνωμοδότησης Δικηγόρου σχετικά το από 19 Μαρτίου 2020
αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία “ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ LOGISTICS Α.Ε.” προς την
«Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
(Τ.Τ.)262642/1146/2020/19-01-2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Το θέμα προέρχεται από την Π.Ε Φωκίδας, που πήρε
λαχανικά πέραν των όσων πρόβλεπε η σύμβαση…
Η προσκόπτουσα διαφορά ( 4.250 ευρώ ) αφορά σε αλλαγή των τιμών και σε
πρωθύστερη έκδοση τιμολογίου.
Εφόσον το βεβαιώνει η υπηρεσία….. Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Αποδέχεται το αίτημα της εταιρείας “ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ LOGISTICS A.E.” για εξωδικαστική
επίλυση της διαφοράς με την καταβολή του ποσού των 4.258,97 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 82

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

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

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.7215/375/13-01-2021 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 την παραπομπή του θέματος στο Περιφερειακό
Συμβούλιο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 83

ΘΕΜΑ 8ο:Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19,
Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
12511/605/20-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.
Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Ο κ. Μπέτσιος πρότεινε το εν λόγω θέμα να παραπεμφθεί στο Περιφερειακό
Συμβούλιο.
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Ο κ. Χρονάς στη συνέχεια ανέφερε: “Πρόκειται για θέμα αρμοδιότητας του
Περιφερειακού Συμβουλίου. Και θα έπρεπε να συζητηθεί…. Λόγω όμως της ειδικής
ανάγκης που έρχεται να καλύψει….. Δεν έχουμε αντίρρηση.
Θεωρούμε πως η ανάγκη εργατών γενικών καθηκόντων είναι διαχρονική σε όλες τις
υπηρεσίες της Περιφέρειας….
Εκτιμάμε πως η επίκληση του κορονοϊού είναι προσχηματική….
Για αυτό τον λόγο Θα ψηφίσουμε…. ΛΕΥΚΟ.”

Ο Αντιπρόεδρος κ. Τασιός ενημέρωσε τα μέλη ότι τα θέματα που αφορούν τον
κορωνοϊό έχουν δοθεί στην οικονομική επιτροπή να εγκρίνει την δαπάνη και να
γίνεται η διαδικασία πρόσληψης ,δεν είναι διαδικασία που παραπέμπεται στο
Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ο κ. Αναγνωστάκης επεσήμανε: “ Εμείς, έχουμε δηλώσει και σε προηγούμενες
συνεδριάσεις, ότι όποια δαπάνη έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού,
θα συμφωνούμε, έστω κι αν κάποιες φορές η πανδημία χρησιμοποιείται ως
πρόσχημα και δικαιολογία.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 5 Ιουλίου 2021 για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 στην Π.Ε Βοιωτίας και συγκεκριμένα για την
υποστήριξη των κλιμακίων της Πολιτικής Προστασίας και του ΕΟΔΥ αναφορικά με τη
μεταφορά γραφείων, σκηνών και λοιπού εξοπλισμού για τη διενέργεια των rapid test
και drive through test ως εξής:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 84

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 9ο:Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών – Οργάνων διενέργειας
διαδικασιών σύναψης δημοσίων Συμβάσεων και Αξιολόγησης Ενστάσεων και
Προσφυγών, του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016),Π.Ε.
Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.9156/427/15-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.
Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς για το εν λόγω θέμα επεσήμανε: “Θεωρούμε πως οι επιτροπές αυτές
είναι ιδιαίτερα σημαντικές…..
Γι’ αυτό, χωρίς να αμφισβητούμε την ακεραιότητα οποιουδήποτε, προκειμένου να
εξασφαλίσουμε διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες, δεν μπορούμε να αποδεχτούμε
αυτόν τον τρόπο κατάρτισης των επιτροπών….
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση και αντιπροτείνουμε :
Η κάθε επιτροπή να είναι 6μηνης διάρκειας και να διαμορφώνεται ύστερα από

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2
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κλήρωση ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με πίνακα υπαλλήλων που
έχουν αντίστοιχη εμπειρία και δυνατότητα και υπηρετούν στις υπηρεσίες της
Περιφερειακής Ενότητας ή Δήμο του νομού.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει προσπάθεια ώστε η σύνθεση των επιτροπών να
αλλάζει, στο σύνολο της, κάθε περίοδο.”

Ο κ. Μπέτσιος ψήφισε λευκό προτείνοντας η επιλογή των υπαλλήλων που
στελεχώνουν τις επιτροπές να γίνεται με κλήρωση.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε υπέρ στη συγκρότηση επιτροπών, λευκό στα
πρόσωπα.

Ο κ. Δούρος επεσήμανε : “Επαναφέρω πρόταση που είχα κάνει πρόεδρε ότι από
την στιγμή που θα γίνουν οι προσλήψεις του απαραίτητου και αναγκαίου προσωπικού
στις περιφέρειες τότε θα πρέπει άμεσα και στην συγκρότηση των επιτροπών να
εφαρμοστεί το θέμα των κληρώσεων που προβλέπει επακριβώς ο νόμος. Διότι τώρα
με τις ελλείψεις εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να γίνουν κληρώσεις. Δυστυχώς .”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη συγκρότηση επιτροπών ως εξής:
Α. Τριμελούς γνωμοδοτικής Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης των αποτελεσμάτων
των συνοπτικών διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών και των
διαδικασιών διαπραγμάτευσης που διενεργεί η ΠΕ Ευβοίας για χρονικό διάστημα
ενός (1) έτους και μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών που θα έχουν ήδη
επιληφθεί, αποτελούμενη από τους:

1. Μαστρογιάννη Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ Γεωλόγων Α’, ως Πρόεδρο,
αναπληρούμενο από τον Σκλιά Σωκράτη - Αντώνιο, κλάδου ΔΕ Διοικητικού -
Λογιστικού Α’.

2. Καραλή Ελένη, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού Α’, αναπληρούμενη από
την Ξύδη Θεόδωρο, κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού Α’.

3. Μερτύρη Παρασκευή κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού Α’, αναπληρούμενη
από τον Ρέγα Σαράντη, κλάδου ΠΕ Βιολογίας –ιχθυολογίας Α’.

 Το τρίτο μέλος της επιτροπής και το αναπληρωματικό του θα έχουν την
ευθύνη της γραμματειακής υποστήριξης της ως άνω Επιτροπής

Οι αρμοδιότητες της ανωτέρω επιτροπής ορίζονται στο 221 § 1 & 2 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016).

Β. Τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης των αποτελεσμάτων
των ανοικτών διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών πλην της
Μεταφοράς Μαθητών, (με οποιαδήποτε διαγωνιστική διαδικασία, τεχνική και
εργαλείο επιλεγεί από την Αναθέτουσα, ανοικτός ή ΔΣΑ ή Συμφωνία Πλαίσιο
κλπ) και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης που διενεργεί η ΠΕ Ευβοίας για χρονικό
διάστημα ενός (1) έτους και μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών που θα έχουν
ήδη επιληφθεί, αποτελούμενη από τους:
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1. Κατσαλίφη Μιχαήλ, κλάδου ΤΕ Μηχανικών Οχημάτων Α’, ως Πρόεδρο,
αναπληρούμενο από τον Μουργιά Δημήτριο, κλάδου ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων Α’.

2. Πέππα Νικόλαο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού Α’, αναπληρούμενο
από την Μπισμπικοπούλου Αναστασία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
Α’.

3. Ανδριά Ελπίδα, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής Α’, αναπληρούμενη από την
Παππά Άννα, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Α’.

 Το τρίτο μέλος της επιτροπής και το αναπληρωματικό του θα έχουν την
ευθύνη της γραμματειακής υποστήριξης της ως άνω Επιτροπής

Οι αρμοδιότητες της ανωτέρω επιτροπής ορίζονται στο 221 § 1 & 2 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016).

Γ. Τη συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης των ενστάσεων
και προσφυγών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όλων των διαγωνιστικών
διαδικασιών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που διενεργεί η ΠΕ Ευβοίας για
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών που θα
έχουν ήδη επιληφθεί, αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:

 Σταυρίδη Συμεών, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού Α’, ως
Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον Παπουτσή Αθανάσιο, κλάδου ΠΕ
Μηχανικών Η/Υ Α’.

 Κοτσιμπού Μαρία, κλάδου ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας Περιφερειακής
Ανάπτυξης & Πολεοδομίας Α’, αναπληρούμενη από την Πόγκα
Ερασμία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού Β’.

 Παναγουλάκη Σταυρούλα, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Α’,
αναπληρούμενη από τον Γίγα Κων/νο, κλάδου ΤΕ Μηχανικών Γ’.

 Το τρίτο μέλος της επιτροπής και το αναπληρωματικό του θα έχουν την
ευθύνη της γραμματειακής υποστήριξης της ως άνω Επιτροπής

Οι αρμοδιότητες της ανωτέρω επιτροπής ορίζονται στα Άρθρα 127 και 221 § 11
περίπτωση α’ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016).

Οι παραπάνω Α, Β, και Γ Επιτροπές υποχρεούνται στη σύνταξη Πρακτικών των
πεπραγμένων τους υπογεγραμμένα σε πέντε (5) αντίτυπα και στην έγκαιρη υποβολή
αυτών συνοδευόμενα από διαβιβαστικό έγγραφο της εκάστοτε αρμόδιας επιτροπής,
στο Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Εύβοιας.

Η ισχύς των επιτροπών (Α,Β,Γ) θα εκκινεί από 11-2-2021.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 85

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση: α) διενέργειας συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την
«Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες του οδικού
δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2021-2022», προϋπολογισμού 60.000,00 € με
ΦΠΑ, β) των όρων της σχετικής Διακήρυξης και γ) την δαπάνη.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.10929/541/19-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.
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Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει:
α) τη διενέργεια συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια του υποέργου
της ΣΑΕΠ566 με ενάριθμο 2014ΕΠ56600003 και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΕΤΩΝ 2021-22», συνολικού
προϋπολογισμού 60.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (χωρίς ΦΠΑ:
48.387,10 €, ΦΠΑ: 11.612,90 €) συνολικής διάρκειας δύο (2) ετών.

β) τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.

γ) την πίστωση και πληρωμή της δαπάνης ποσού 60.000,00 € σε βάρος του
Ενάριθμου 2014ΕΠ56600003 της ΣΑΕΠ 566 για το υποέργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ

 Οικονομικό έτος 2021 : 30.000,00€
 Οικονομικό έτος 2022 : 30.000,00€

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 86

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση βεβαιωτικών σημειωμάτων σε λογαριασμούς του πάγιου και
Αρδευτικού Τέλους Κωπαϊδικού Πεδίου 2015 ,2016, 2017, 2018 & 2019 Π.Ε.
Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.10238/518/18-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε.
Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς για το εν λόγω θέμα δήλωσε: “Επισημαίνουμε την διαφορετική μας
αντίληψη για την διαχείριση των ζητημάτων της Κωπαΐδας….
Επισημαίνουμε ακόμη την διαφωνία μας με τον ισχύοντα Κανονισμό Άρδευσης της….
Δεν συμφωνούμε με την χρησιμοποίηση εργολάβων και απευθείας αναθέσεων στις
δραστηριότητες που σχετίζονται με την διαχείριση της Κωπαΐδας…..
Δεν συμφωνούμε με την οριζόντια διευθέτηση του πάγιου τέλους και των τελών
άρδευσης, στο βαθμό που πρέπει να ξεχωρίζει η χρέωση των μικρομεσαίων αγροτών
από την αντίστοιχη των μεγάλων κτηματιών….
Σε αυτή την βάση….. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τα Βεβαιωτικά Σημειώματα που έχουν εκδοθεί από 01/09/2020 έως και τις
31/12/2020. Η έκδοση αυτών έχει πραγματοποιηθεί για αγροτεμάχια που δεν είχαν
δηλωθεί κατά τις καλλιεργητικές περιόδους 2015, 2016, 2017,2018 & 2019 συνεπώς
δεν είχαν βεβαιωθεί οφειλές.
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Τα Βεβαιωτικά Σημειώματα αποτυπώνονται στον κάτωθι Πίνακα Ι.

Πίνακας I

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΩΠΑIΔΙΚΟΥ
ΠΕΔΙΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01-09-2020 ΕΩΣ 31-12-2020

Α/Α Υπόχρεος Διπλότυπο Αιτιολογία Σύνολο

1 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Α301 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 789
ΣΑΑΚ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡ.
6749/11-12-2019 ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ
ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΛΗΡΟΥ

103,67

2 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Α302 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 789
ΣΑΑΚ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡ.
6749/11-12-2019 ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ
ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΛΗΡΟΥ

104,67

3 ΠΕΛΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α306 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 527
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ ΖΩΗ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡ. 4575

9,93

4 ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α307 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 5 ΣΑΑΚ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΓΙΑ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡ 4576/20

11,74

5 ΓΑΛΑΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Α313 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 897 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ
2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΟΥ ΒΑΣ. ΚΑΙ ΚΑΡΑΛΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΒΑΣ. ΠΡ 4555 ΚΑΙ 4556 ΤΟΥ
2020

37,25

6 ΠΑΝΑΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α318 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ Α) ΚΛ 1395 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ 2015
ΜΟΝΟ ΚΑΙ Β) ΚΛ 1403 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ 2015 ΚΑΙ 2017 ΜΟΝΟ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΑΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΠΡ.
1522 1523 1524 ΤΟΥ 2020

7,22

7 ΚΟΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ Α321 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΓΙΑ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
222 ΣΑΑΚ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΝΤΟΥ
ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡ. 4548/20

27,18

8 ΖΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α322 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ ΣΑΑΚ
ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΚΛΗΡΩΝ Α) 340 Β) 383 Γ) 265 ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΑΡΕΦΩ ΠΡ 4743 ΜΠΑΜΠΑ
ΓΑΡΕΦΩ ΠΡ 4744 ΚΟΛΛΙΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΡ1307 20

41,32

9 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α324 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
9 ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΡ
4745/20

31,72

10 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Α325 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΓΙΑ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΤΟΥ ΚΛ. 171
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΤΑΛΙΑΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΑΘ. ΠΡ.4761/20 ΚΑΙ ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΑΝΕΣΤΗ ΤΟΥ
ΑΘ. ΠΡ. 4762/20

15,34

11 ΜΑΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α328 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 217
ΣΑΑΚ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΧΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΡ 4545/20

21,40

12 ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣ Α329 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 24
ΣΑΑΚ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΥΠΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡ. 4850/20

21,75
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13 ΓΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ Α331 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 160
ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΝΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡ 4857 ΚΑΙ 4858
ΤΟΥ 2020

8,31

14 ΚΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α333 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 165 ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑ
2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΛΙΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡ. 4860/20

4,59

15 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Α334 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 562
ΣΑΑΚ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΝΤΑΛΙΑΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ ΠΡ 4886/20

10,44

16 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α337 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΝ
ΣΑΑΚ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Α) 206 ΚΑΙ Β) 204 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΚΩΝΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡ. 4966/20

145,53

17 ΠΕΛΩΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α340 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 274
ΣΑΑΚ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΛΩΝΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡ 5020/20

4,64

18 ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α341 ΠΛΗΡΩΜΗ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΝ 353 ΚΑΙ 354 ΣΑΑΚ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΑΟΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΡ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 8762/12-08-20

79,27

19 ΝΤΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α345 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 2018 ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 189
ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΝΤΟΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΡ. 5081 (ΓΙΑ 16 ΚΑΙ 17 ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΑΔΗΛΩΤΟ)

5,00

20 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α346 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 9
ΣΑΑΚ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡ 4985/20

21,14

21 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝ Α347 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ
ΤΜΗΜΑ(7,000 ΣΤΡ) ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 406 ΣΑΑΚ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΡ. 4990/20

3,68

22 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α350 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2017 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 406 ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΝΟΥ ΠΡ 5089/20 (ΓΙΑ
18 ΚΑΙ 19 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΔΗΛΩΤΟ)

5,30

23 ΜΑΛΕΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α352 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 812
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΝΟΥΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΡ 5009/20

46,36

24 ΚΩΤΣΑΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ Α360 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ (2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019) ΤΩΝ (ΣΑΑΚ
ΠΥΡΓΟΥ) ΚΛΗΡΩΝ 163 170 ΚΑΙ 144(ΤΜΗΜΑ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΩΤΣΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡ.
5241/5242/5261 ΤΟΥ 2020

56,90

25 ΧΟΝΤΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΗ Α362 ΠΛΗΡΩΜΗΜΟΝΟ ΓΙΑ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛ 321
ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡ 5183/20 (ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΑ ΑΔΗΛΩΤΑ ΑΠΟ
2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2018)

108,20

26 ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α363 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 125
ΕΛΙΚΩΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΡ 5231/20

62,49

27 ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α364 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
1544 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΑΡΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ ΤΟΥ Γ ΠΡ. 3653 ΚΑΙ ΑΓΙΑΜΑΡΝΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝ ΠΡ 3652 ΤΟΥ 2020

20,93

28 ΜΠΑΡΜΠΑΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α367 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 635
ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΚΚΑΒΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘ.
ΠΡ 963/19

9,27

ΑΔΑ: 614Ν7ΛΗ-ΨΣΤ



Σελίδα 22 από 89

29 ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α368 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 133
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ .ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΝΟΣ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡ 4867/20

26,70

30 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α370 ΠΛΗΡΩΜΗ 2019 (ΜΟΝΟ) ΑΔΗΛΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛ 57
ΚΟΥΚΟΥΡΩΝ ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡ 5544/19 (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΛΗΞΕ)

4,22

31 ΚΑΛΟΣΤΥΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α372 ΠΛΗΡΩΜΗ 2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
(ΣΑΑΚ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ) ΚΛΗΡΩΝ 757 785 ΚΑΙ 786 ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΟΣΤΥΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡ 5324/20

306,05

32 ΖΑΡΟΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α376 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ (ΣΑΑΚ
ΠΥΡΓΟΥ) ΚΛΗΡΩΝ 184 ΚΑΙ 183 .ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΖΑΡΟΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕ ΠΡ. 5198
ΚΑΙ 5199 ΤΟΥ 2020

293,23

33 ΚΩΤΣΑΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ Α377 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 53
ΣΑΑΚ ΚΟΛΑΚΑΣ. ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ ΚΩΤΣΑΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡ 5504/20

39,95

34 ΚΑΒΑΛΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α379 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 39
ΣΑΑΚ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ . ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΡ 5529/20

20,20

35 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ Α382 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 8
ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΡΟΥΣΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΡ 5434/20

31,10

36 ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α383 ΠΛΗΡΩΜΗ 2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 314
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΡ 5626/20

7,62

37 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΙΛΩΝ Α385 ΠΛΗΡΩΜΗ 2019 ΜΟΝΟ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 253 ΣΑΑΚ
ΠΑΥΛΟΥ ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΤΕΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΡ 5600/20 ΚΑΙ ΝΤΕΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΡ 5599/20

4,28

38 ΚΟΥΚΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑ Α388 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΝ 130
ΚΑΙ 185 ΣΑΑΚ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ (ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ ΚΟΥΚΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΝΟΥ ΠΡ 5634/20

39,60

39 ΜΑΓΚΟΥΦΗ ΠΑΝΑΓΙΟΥ Α389 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛ 292 ΣΑΑΚ
ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΓΚΟΥΦΗ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΟΥ
ΛΟΥΚΑ ΠΡ 5635/20

24,37

40 ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α390 ΠΛΗΡΩΜΗ 2019 ΑΔΗΛΩΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 252 ΚΑΡΥΑΣ (ΣΤΡ.
10,531) ΑΠΟ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2018 ΤΑ ΑΔΗΛΩΤΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΚΛΗΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΠΑΠΛΟΥΚΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΤΟΥ Γ.

42,12

41 ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΟΥ Α393 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 83
ΣΑΑΚ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΡ 5507/20

73,33

42 ΣΟΛΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α395 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 871
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ . ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΠΡ 5788/20

22,23

43 ΚΑΡΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α399 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑ(8,000 ΣΤΡ.)
ΤΟΥ ΚΛ 209 ΚΑΡΥΑΣ ΓΙΑ 17 18 ΚΑΙ 19(15 ΚΑΙ 16 ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΑΔΗΛΩΤΟ) ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΡΑΛΑ ΚΩΝΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΡ 5787/20

4,95

44 ΖΙΩΓΑ ΕΥΘΥΜΙΑ Α404 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 653
ΒΑΓΙΩΝ ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ ΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΝΟΥ ΠΡ
5919/20

35,49
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45 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Α405 ΠΛΗΡΩΜΗ 18 ΚΑΙ 19 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 42 ΒΑΓΙΩΝ
(ΑΠΟ ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ) ΤΑ ΑΔΗΛΩΤΑ
ΓΙΑ 15 16 ΚΑΙ 17 ΕΙΝΑΙ ΟΚ.ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ
ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝ ΠΡ 5818

54,50

46 ΤΑΜΠΑΘΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α411 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 434
ΕΛΙΚΩΝΑ ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΜΠΑΘΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡ 5975 ( Ο ΚΛ. 561 ΕΛΙΚΩΝΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΑΔΗΛΩΤΟ ΓΙΑ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019)

24,57

47 ΤΑΜΠΑΘΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Α412 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΝ Α)
588Β ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ Β) 659 ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ Γ) 433 ΕΛΙΚΩΝΑ
ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΜΠΑΘΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΠΡ 5976/20

127,36

48 ΜΠΟΥΖΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α419 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 118
ΠΕΤΡΑΣ . ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ ΜΠΟΥΖΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΡ 6040/20

12,06

49 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ Α420 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 452
ΘΕΣΠΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΘΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΡ
6068/20

149,73

50 ΜΠΑΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α423 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 528
ΠΑΥΛΟΥΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΠΑΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡ 4883/20

35,82

51 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α424 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 597
ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΦΛΟΥΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΚΩΝΝΟΥ ΠΡ 6096/20

10,07

52 ΠΛΑΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Α426 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΓΙΑ 18 ΚΑΙ 19 ΤΟΥ ΚΛ 346 ΒΑΓΙΩΝ
ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΙΔΕΡΗ
4556/18 ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ ΤΟ
2020

8,91

53 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Α427 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 255
ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ. ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡ 6114/20

17,72

54 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Α428 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 73
ΜΑΡΤΙΝΟΥ. ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΚΩΝΝΟΥ ΠΡ
6122/20 ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑΣ ΠΡ 6123/20

17,16

55 ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗΜΑΡΙΑ Α430 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 106
ΣΑΑΚ ΣΟΥΡΠΗΣ ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΜΑΡΙΑ (ΑΠΟ
ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΓΙΝΕ Η ΠΛΗΡΩΜΗ) ΚΑΙ ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΑΝΝΑ ΠΡ
6124/20

18,25

56 ΨΥΧΟΥΛΑΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α432 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 211
ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΨΥΧΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΙ ΨΥΧΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡ 6113/20

112,49

57 ΚΥΡΑΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α434 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΓΙΑ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΝ
33 ΚΑΙ 34 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΥΡΑΣΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡ 6223 ΚΑΙ ΚΥΡΑΣΤΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΡ 6224 ΤΟΥ
2020

40,15

58 ΓΑΝΤΖΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α438 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 45
ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡ 5614/20

19,87

59 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α440 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΝ Α)
721 ΚΑΙ Β) 998 ΣΑΑΚ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ
ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΝΟΥ ΠΡ 6256/20

78,51

60 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΝΗ Α441 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 57
ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΡ 6311/20

52,13

61 ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ Α442 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 88
ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΚΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡ 6312/20

8,27

ΑΔΑ: 614Ν7ΛΗ-ΨΣΤ
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ΘΕΜΑ 12 ο: Έγκριση παράτασης ημερομηνίας λήξης πληρωμής πάγιων και

62 ΖΑΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Α444 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
1706 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΖΑΝΝΙΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΖΑΝΝΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΡ
6326/20

18,92

63 ΧΑΛΙΩΤΗ ΘΕΑΝΩ Α447 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 702
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΑΛΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΧΑΛΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΕ ΠΡ. 6352 ΚΑΙ 6353
ΤΟΥ 2020

48,17

64 ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α448 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 130
ΣΑΑΚ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΡ
6404/20

7,03

65 ΣΤΙΓΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α450 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 140
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΙΓΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΟΥ
Δ ΠΡ 6413/20 ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ Γ ΠΡ 4892/20

76,28

66 ΓΚΑΜΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Α452 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 170
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΚΑΜΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΠΡ 6434/20

20,66

67 ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α453 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 108
ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΑ ΤΟΥ
ΚΩΝΝΟΥ ΠΡ 6446/20

14,63

68 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ Α460 ΠΛΗΡΩΜΗ 2018 ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 1956
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΗ ΠΡ. 6502/20

3,18

69 ΧΑΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ Α462 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΝ Α) 703 ΓΙΑ 2018 ΚΑΙ
2019 ΚΑΙ Β) 704 ΓΙΑ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΣΑΑΚ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡ 6512/20

37,70

70 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Α463 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 256
ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡ 6545/20

18,34

71 ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α472 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 272
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΡ 5985/20

44,12

72 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α475 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΝ 7
ΚΑΙ 13 ΣΑΑΚ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡ 6688/20

28,54

73 ΓΑΛΑΝΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α480 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΝ Α)
327 ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΙ Β) 165 ΑΛΑΛΚΩΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΑΛΑΝΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΠΡ 6732 ΚΑΙ 605
ΤΟΥ 2020

58,72

74 ΜΠΑΜΠΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α481 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ 2015
ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 16 17 18 ΚΑΙ 19 ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 225 ΣΑΑΚ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΣΙΩΛΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ 4 ΜΕ ΠΡ 6401/20

81,26

75 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α488 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 696
ΣΑΑΚ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕ ΠΡ 6816 ΚΑΙ ΝΤΕΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕ ΠΡ 6815 ΤΟΥ 2020

44,87

76 ΖΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α489 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 320
ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ ΠΡ 6848/20

3,50

77 ΚΑΒΑΛΑΡΗ ΕΥΔΟΚΙΑ Α491 ΠΛΗΡΩΜΗ 2015 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑ
(8,000 ΣΤΡ.) ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 122 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΡ 6860/20

16,65

Σύνολο: 3.365,91
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αρδευτικών τελών Κωπαϊδικού Πεδίου 2020,Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.

οικ.10477/524/18-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε.
Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Αυτό αποτελεί διευκόλυνση για τους αγρότες, που
κρίνουμε αναγκαία….και δεν έχουμε αντίρρηση.
Για τους ιδιοκτήτες μέχρι 100 στρέμματα προτείνουμε η παράταση να είναι 6μηνη
λόγω των δυσκολιών που δημιουργεί η πανδημία του κορονοϊού.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1) την παράταση της ημερομηνίας λήξης πληρωμής των πάγιων και αρδευτικών

τελών Κωπαϊδικού Πεδίου 2020 έως την 30 Μαρτίου 2021.
2) την επιβάρυνση με τις νόμιμες προσαυξήσεις μετά το πέρας της ανωτέρω

ημερομηνίας λήξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 88

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ο κ. Αναγνωστάκης πριν την έναρξη συζήτησης για τα μαθητικά δρομολόγια,
ζήτησε το λόγο, επισημαίνοντας τα εξής: “Υπάρχουν αρκετές διαμαρτυρίες από
γονείς - κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Δομοκού, για την ταλαιπωρία μικρών
μαθητών οι οποίοι μετακινούνται με λεωφορεία και όχι με ταξί, όπως συμβαίνει σε
άλλες περιφερειακές ενότητες, με αποτέλεσμα τα μικρά παιδιά να είναι πολύ πριν από
την ώρα του κουδουνιού στο σχολείο στο δρόμο και να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση
στην επιστροφή τους. Οι γονείς επισημαίνουν μάλιστα και συγκεκριμένους κινδύνους,
κατά τη μετακίνηση τους. Αυτός είναι ο πυρήνας του προβληματισμού.
Υπάρχει η δυνατότητα, μιας διαφορετικής αντιμετώπισης, για αυτούς τους μικρούς
μαθητές;”

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια τόνισε: “επ’ ευκαιρία των όσων συζητάμε, ο κ.Γαλάνης
έχει ετοιμάσει ένα πλαίσιο προτάσεων το οποίο θα το φέρει στην νεοσυστηθείσα
επιτροπή , περιλαμβάνει και τέτοια πράγματα και άλλα παρεμφερή προβλήματα που
εγείρονται.”

ΘΕΜΑ 13ο: Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών
μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το
σχ. έτος 2020-21.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
11324/336/19-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.
Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις γίνονται κατανοητές και
αιτιολογούνται επαρκώς….. Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς ψήφισαν λευκό.

ΑΔΑ: 614Ν7ΛΗ-ΨΣΤ
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τις παρακάτω τροποποιήσεις δρομολογίων:

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: ΔΕ05ΤΑ: «ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΧΑΡΜΑΙΝΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ.
ΑΜΦΙΣΣΑΣ»
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ Δ. ΔΕΛΦΩΝ (1η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

Το δρομολόγιο αυτό μετέφερε δυο μαθητές από τη συνοικία Χάρμαινα
Άμφισσας στο Ειδικό Δ.Σ. Άμφισσας. Βάσει του αριθμ. Ν.1.9/81/12-01-2021
εγγράφου της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Φωκίδας (σχετ. 7), δεν υπάρχει λόγος να
συνεχιστεί ως έχει, καθώς από 08/01/2021 έγινε μεταστέγαση του Ειδικού Δ.Σ.
Άμφισσας από τον χώρο του 1ου Δ.Σ. Άμφισσας σε χώρο του 4ου Δ.Σ. (πλησίον της
συνοικίας Χάρμαινας) κι ως εκ τούτου δεν υφίσταται πλέον ανάγκη μετακίνησης των
δυο μαθητών από την περιοχή αυτή.

Απεναντίας, υπάρχει ανάγκη μεταφοράς ενός μαθητή που διαμένει στην
περιοχή Υλαίθου (πλησίον της παλιάς δ/νσης του σχολείου) στη νέα διεύθυνση της
σχολικής μονάδας (Φρουρίου 81) που βρίσκεται πλησίον της συνοικίας Χάρμαινας.
Η μεταφορά αυτή μπορεί να γίνει με το ίδιο δρομολόγιο, με τροποποίηση της
αφετηρίας και του τέρματος, χωρίς τροποποίηση του κόστους, αφού η χλμ
απόσταση της διαδρομής είναι ίδια. Έτσι το δρομολόγιο τροποποιείται ως εξής:

 ΑΡΧΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: ΔΕ05ΤΑ: «ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΧΑΡΜΑΙΝΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ»
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 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΕ05ΤΑΤΡ: "ΕΝΤΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΥΛΑΙΘΟΥ 13) – ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
(ΦΡΟΥΡΙΟΥ 81)"
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ Δ. ΔΕΛΦΩΝ
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Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: ΔΕ14ΤΑΤΡ: «ΠΑΝΟΡΜΟΣ-ΙΤΕΑ- ΑΜΦΙΣΣΑ»
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ Δ. ΔΕΛΦΩΝ (1η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

Με την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το δρομολόγιο ΔΕ33ΤΑ: «ΙΤΕΑ-
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ», (σχετ. 6), δεν υφίσταται λόγος συνέχισης του
δρομολογίου ΔΕ14ΤΑΤΡ: «ΠΑΝΟΡΜΟΣ-ΙΤΕΑ-ΑΜΦΙΣΣΑ», με τη τροποποιημένη
μορφή του (σχετ. 4), καθώς ο μαθητής του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Άμφισσας από Ιτέα που
εξυπηρετούνταν με το τροποποιημένο δρομολόγιο ΔΕ14ΤΑΤΡ, θα εξυπηρετείται
πλέον με το δρομολόγιο ΔΕ33ΤΑ. Ως εκ τούτου το δρομολόγιο ΔΕ14ΤΑΤΡ
επανέρχεται στην αρχική του μορφή, εξυπηρετώντας μόνο το ΕΕΕΕΚ Άμφισσας, με
την έναρξη του δρομολογίου ΔΕ33ΤΑ. Η τροποποίηση αυτή επιφέρει μείωση του
ημερήσιου κόστους του δρομολογίου (από 83,33€ σε 79,47 €), ως εξής:

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ (όπως γίνεται μέχρι σήμερα):
ΔΕ14ΤΑΤΡ: «ΠΑΝΟΡΜΟΣ-ΙΤΕΑ-ΑΜΦΙΣΣΑ»
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ: «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ Δ. ΔΕΛΦΩΝ»
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 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ:
ΔΕ14ΤΑ: «ΠΑΝΟΡΜΟΣ – ΕΕΕΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ»
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ: «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ Δ. ΔΕΛΦΩΝ»
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ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση δεύτερου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά την 2η
Πρόσκληση για τον διαγωνισμό με Συστήματος Αγορών(ΔΣΑ), με τη χρήση του
ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε.Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη: 2020-21, 2021-2022 και 2022-
2023.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.11206/332/19-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.
Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς στη συνέχεια έλαβε το λόγο επισημαίνοντας: “Εφόσον παραιτήθηκε από
την υποχρέωση του συγκεκριμένου δρομολογίου ο μειοδότης…. ανατίθεται στον
δεύτερο, που είναι το ΚΤΕΛ, με μηδενική έκπτωση…. Που θεωρούμε απαράδεκτη.
Προτείνουμε να του δώσουμε το δρομολόγιο μόνο για το 2021 και να
επαναπροκηρύξουμε το δρομολόγιο για τα υπόλοιπα χρόνια, επισημαίνοντας στο
ΚΤΕΛ πως πρέπει πέραν των άλλων, οφείλει να αναγνωρίσει και την κοινωνική
υποχρέωση – ευθύνη.”

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

Ο κ. Μπέτσιος ψήφισε κατά.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1.Εγκρίνει το από 14-01-2021 Πρακτικό ,της αρμόδιας επιτροπής
Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών
διαπραγμάτευσης όσον αφορά την 2η Πρόσκληση για τον διαγωνισμό με την
εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών(ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την
ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων
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σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε.Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη: 2020-21,2021-2022 και 2022-2023.
2. Απορρίπτει την προσφορά του οικονομικού φορέα “Κων/νου Μαντζαβά για το
Τμήμα 9-Δρομολόγιο : Αμυγδαλιά-Λιδορίκι , σύμφωνα με αίτημά του και την
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του.
3. Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη για το Τμήμα 9-Δρομολόγιο : Αμυγδαλιά-
Λιδορίκι για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών χωρικής
αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για τα σχολικά έτη 2020-2021
και 2021-2022,στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ)
από τη Π.Ε. Φωκίδας , τον οικονομικό φορέα “ΚΤΕΛ Νομού Φωκίδας Α.Ε ”, ως
δεύτερο μειοδότη, με τιμή προσφοράς σαράντα επτά ευρώ και σαράντα λεπτά
(47,40 ) € χωρίς Φ.Π.Α, με ποσοστό έκπτωσης 0%.
Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 5.3 της
διακήρυξης, που θα υποβάλλει ο ανωτέρω φορέας “ ΚΤΕΛ Νομού Φωκίδας Α.Ε ”
(προσωρινός ανάδοχος)ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, εντός της
προβλεπόμενης προθεσμίας από τη σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση, που θα του
αποσταλεί από το Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε Φωκίδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 90

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση δεύτερου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά την 4η
Πρόσκληση για τον διαγωνισμό με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος
Αγορών(ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη:
2020-21, 2021-2022 και 2022-2023.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.11581/340/19-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.
Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Αφορά συγκεκριμένο αίτημα σχολικής μονάδας…..Δεν έχουμε
αντίρρηση.”

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

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το από 19-01-2020 δεύτερο πρακτικό της επιτροπής
Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών
διαπραγμάτευσης όσον αφορά την 4η Πρόσκληση για τον διαγωνισμό με την
εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών(ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την
ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων
σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε.Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη: 2020-21, 2021-2022 και 2022-2023.

2. Κατακυρώνει στο μειοδότη Μαντζίνο Γεώργιο τα Τμήματα-δρομολόγια για την
4η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών με συστημικό αριθμό 101715 ,
ως ακολούθως :

Α/Α Οικονομικός φορέας Τμήμα-Δρομολόγιο Αποτέλεσμα ελέγχου βάσει
της παρ.5.3 της διακήρυξης

Τιμή
μονάδος
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 91

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση πρακτικού 7.3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών της 07/2020 με αρ. πρωτ. 213747/6438/14-10-2020
Πρόσκλησης για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της
96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων της 04/2020 με αρ. πρωτ. 147584/4385/24-07-
2020 πρόσκλησης «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 2.846.003,73 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και
των δικαιωμάτων προαίρεσης». Α/Α Συστήματος: 100304.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
8423/407/20-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς για το εν λόγω θέμα δήλωσε: “Ο τρόπος που περιγράφονται τα
δρομολόγια δεν γίνεται κατανοητός και δεν επιτρέπει την συγκεκριμένη αξιολόγηση
τους….Ψηφίζουμε….ΛΕΥΚΟ.”

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

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ’αριθμ. 7.3/04-01-2021 (ολοκληρώθηκε στις 14-01-2021) Πρακτικό
της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών που αφορά
στην συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας της 07/2020 με αρ. πρωτ.
213747/6438/14-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007476545 2020-10-14) Πρόσκλησης για
την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα
πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης
μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων της 04/2020 με αρ. πρωτ.
147584/4385/24-07-2020 πρόσκλησης «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 2.846.003,73 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης». Α/Α
Συστήματος: 100304», κατ’ εφαρμογή των παρ. 3β και 7α και 7β της 1635/01-12-2020
(Πρακτικό 44, Θέμα 23ο, ΑΔΑ: ΩΗΜΧ7ΛΗ-349) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα στον έλεγχο των Τεχνικών και
Οικονομικών Προσφορών των οικονομικών φορέων της παρ. 3β της ανωτέρω
σχετικής απόφασης.

συνδυαστικά με τις γενικές
επισημάνσεις (σελ 9-10) της
4ης πρόσκλησης

άνευ ΦΠΑ €

1. ΜΑΝΤΖΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ 1 (ΔΕ31ΤΑ) /
ΑΜΦΙΣΣΑ(ΜΟΥΣΙΚΟ)-ΑΡΑΧΩΒΑ

ΠΛΗΡΗ 19,84

2. ΜΑΝΤΖΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ 2(ΔΕ32ΤΑΤΡ) /
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ-ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-
ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΛΗΡΗ 48,24
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2. Εγκρίνει τους κάτωθι οικονομικούς φορείς των οποίων οι τεχνικές προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 2η συμπληρωματική διαδικασία αξιολόγηση των
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, κατόπιν της 1635/01-12-
2020(Πρακτικό 44, Θέμα 23ο, ΑΔΑ: ΩΗΜΧ7ΛΗ-349) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το πρακτικό 7.3/04-01-2021
(ολοκληρώθηκε στις 14-01-2021) της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών.

3. Αναδεικνύει τους κάτωθι οικονομικούς φορείς, των οποίων οι οικονομικές
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών,
ως προσωρινούς αναδόχους, σύμφωνα με το πρακτικό πρακτικό 7.3/04-01-2021
(ολοκληρώθηκε στις 14-01-2021) της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

16
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗ
Σ

Δ70 ΤΑΕ2623 ΔΕΚΤΗ

18
ΛΕΜΠΕΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟ
Σ

Δ38 ΤΑΕ2654

ΔΕΚΤΗΔ63 ΤΑΕ2656
Δ66 ΤΑΕ2654
Δ47 ΤΑΕ2654

21
ΜΠΑΛΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,ΛΕΩΝΙΔΑ
Σ

Δ179 ΤΑΕ2671
ΔΕΚΤΗ

Δ187 ΤΑΕ2671

36

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΔΧ

ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΡΙΠΟΣ

Σ Π Ε

Δ214 ΤΑΕ2333 ΔΕΚΤΗ

40
ΤΣΟΚΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ,ΧΡΥΣΟΣΤ
ΟΜΟΣ

Δ5 ΤΑΕ2371 ΔΕΚΤΗ

41
ΤΣΩΚΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ,ΧΡΥΣΟΣΤΟΜ
ΟΣ

Δ158 ΤΑΕ2490
ΔΕΚΤΗ

Δ183 ΤΑΕ2490

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ
ΝΥΜΟ

ΤΜΗΜ
Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙ

ΑΣ

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡ

ΑΣ

ΕΚΠΤΩ
ΣΗ

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ/ΣΗΜΕΙ
ΩΣΗ (ΑΡ.ΚΥΚΛ-ΤΙΜΗ-
ΕΚΠΤΩΣΗ-ΕΔΡΑ)

16 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝ
ΗΣ Δ70 ΤΑΕ2623 49,51 11,20%

ΑΔΑ: 614Ν7ΛΗ-ΨΣΤ
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4. Εγκρίνει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, για τους ανωτέρω
προσωρινούς αναδόχους στο επόμενο στάδιο.
5. Εγκρίνει την κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, ανάθεση της εκτέλεσης
των σχετικών δρομολογίων στους προαναφερόμενους (σημείο 3 της παρούσας
εισήγησης) προσωρινούς αναδόχους, βάσει των διατάξεων του αρ. 33 παρ.1 του
Ν.4713/2020 (Α΄147).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 92

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 17ο:Α) «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021».

Β) «Ορισμός Υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ)
οικονομικού έτους 2021, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0899» Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.11044/329/19-01-2021 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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,Ι
ΩΑΝΝΗΣ

18
ΛΕΜΠΕΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ,ΕΥ
ΑΓΓΕΛΟΣ

Δ38 ΤΑΕ2654 33,18 0,00%

Δ63 ΤΑΕ2656 35,86 0,00%
Δ66 ΤΑΕ2654 33,18 0,00%
Δ47 ΤΑΕ2654 33,10 0,00%

21
ΜΠΑΛΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,Λ
ΕΩΝΙΔΑΣ

Δ179 ΤΑΕ2671 31,08 0,00%

Δ187 ΤΑΕ2671 20,13 0,00%

36

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ
ΟΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΕΔΧ

ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΥΡΙΠΟΣ Σ Π
Ε

Δ214 ΤΑΕ2333 24,16 0,00%

40
ΤΣΟΚΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ,ΧΡ
ΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Δ5 ΤΑΕ2371 20,34 6,00%

41
ΤΣΩΚΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ,ΧΡΥΣ
ΟΣΤΟΜΟΣ

Δ158 ΤΑΕ2490 33,00 7,00%

Δ183 ΤΑΕ2490 15,08 6,00%

ΑΔΑ: 614Ν7ΛΗ-ΨΣΤ
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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:

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 πληρωμή

αμοιβής δικηγόρου ο
οποίος θα

εκπροσωπήσει την
Π.Σ.Ε. στο
Διοικητικό

Πρωτοδικείο Λαμίας,
στη δικάσιμο της
18ης Φεβρουαρίου
2021 ή σε κάθε μετ’
αναβολή ορισθείσα,
κατά τη συζήτηση

της από 20
Δεκεμβρίου 2018 και

με αριθμό
κατάθεσης

δικογράφου ΠΡ347/
21 Δεκεμβρίου 2018
Προσφυγής της
εταιρείας με την

επωνυμία “ΥΙΟΙ Ι.Π.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ
Α.Ε.” σύμφωνα με
την αριθμ . (ΤΤ.):

219259/874/2020/19
.01.2021 εισήγηση

της Νομικής
Υπηρεσίας.

02.04.073.0871.01
Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

383,16 25.000,00 15.178,08 9.438,76

2.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή

αμοιβής δικηγόρου ο
οποίος θα

γνωμοδοτήσει
σχετικά με τις
απαιτούμενες

ενέργειες για την
υλοποίηση

απαλλοτριώσεων
που αφορούν το
έργο οδοποιίας

Τρικόρφου (β’ φάση)
και να καθορίσει τις
ιδιοκτησίες που

πρέπει να
απαλλοτριωθούν, σε
συνεργασία με την
αρμόδια Διεύθυνση
της Περιφερειακής

Ενότητας
Φωκίδαςσύμφωνα
με την αριθμ . (ΤΤ.):
/197311/793/202019
.01.2021 εισήγηση

της Νομικής
Υπηρεσίας.

02.04.073.0871.01
Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

496,00 25.000,00 15.561,24 8.942,76

ΑΔΑ: 614Ν7ΛΗ-ΨΣΤ
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3.

Η δαπάνη αφορά
την έκδοση Χ.Ε.Π
στο όνομα της
Υπαλλήλου της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής

Καλυβίωτη Όλγα για
αποστολή

Δειγμάτων Αίματος
και σπλάχνων στα

πλαίσια των
αρμοδιοτήτων του

τμήματος
Κτηνιατρικής της
Π.Ε. Φωκίδας Το
αρθμ. πρωτ.

1242/11/05-01-2021
Έγγραφο

πρωτογενές
αίτημα της Δ/νσης

Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής.

02.04.073.0899.01
Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

500,00 72.000,00 30.719,81 40.780,19

4.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή

δημοσιεύσεων του
προγράμματος

δακοκτονίας έτους
2021

Το αρθμ. πρωτ.
5664/75/12.01.2021

Έγγραφο
πρωτογενές

αίτημα της Δ/νσης
Αγροτικής

Οικονομίας &
Κτηνιατρικής.

02.04.073.5241.01

Δαπάνες
προστασίας

ελαιοπαραγωγ
ής

2.000,00 185.000,00 132.170,58 50.829,42

5.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή

αμοιβών εκτάκτου
προσωπικού(ΤΟΜΕ

ΑΡΧΕΣ-
ΓΕΩΠΟΝΟΙ ) για το

Πρόγραμμα
Δακοκτονίας Π.Ε.
Φωκίδας Το αρθμ.
πρωτ. 5544/69/12-
01-2021 Έγγραφο

πρωτογενές
αίτημα της Δ/νσης

Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής.

02.04.073.5241.01

Δαπάνες
προστασίας

ελαιοπαραγωγ
ής

13.000,00 185.000,00 134.170,58 37.829,42

6.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ασφαλιστικών

εισφορών Έκτακτου
προσωπικού(ΤΟΜΕ

ΑΡΧΕΣ-
ΓΕΩΠΟΝΟΙ ) για το

Πρόγραμμα
Δακοκτονίας Π.Ε.
Φωκίδας Το αρθμ.
πρωτ. 5596/71/12-
01-2021 Έγγραφο

πρωτογενές
αίτημα της Δ/νσης

Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής.

02.04.073.5241.01

Δαπάνες
προστασίας

ελαιοπαραγωγ
ής

3.500,00 185.000,00 147.170,58 34.329,42

ΑΔΑ: 614Ν7ΛΗ-ΨΣΤ
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Β)Ορίζει ως υπόλογο,την Υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής κα Καλυβιώτη Όλγα του Ιωάννη για την διαχείριση των δαπανών που
αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα της παρούσας εισήγησης περί εξειδίκευσης της
πίστωσης.
Αφορά την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) η οποία είναι
απαραίτητη για την κάλυψη της δαπάνης για την αποστολή Δειγμάτων Αίματος
και σπλάχνων ζώων στα αρμόδια εργαστήρια από το τμήμα της Κτηνιατρικής της
Π.Ε. Φωκίδας, τα οποία δεν μπορούν να αποσταλούν με συμβατική αποστολή .
Ημερομηνία λήξης του συγκεκριμένου ΧΕΠ ορίζεται η 20/12/2021.
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ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού
Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, έτους 2021 Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
11185/552/19-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε.
Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

7.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
αμοιβών και
ασφαλιστικών

εισφορών έκτακτου
προσωπικού

(ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
) για το Πρόγραμμα
Δακοκτονίας Π.Ε.
Φωκίδας Το αρθμ.
πρωτ. 5640/73/12-
01-2021 Έγγραφο

πρωτογενές
αίτημα της Δ/νσης

Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής.

02.04.073.5241.01

Δαπάνες
προστασίας

ελαιοπαραγωγ
ής

7.500,00 185.000,00 154.670,58 26.829,42

8.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
υπερωριακής
απασχόλησης
υπαλλήλων της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής που
ασχολούνται με το
πρόγραμμα της
Δακοκτονίας στην
Π.Ε. Φωκίδας για το
έτος 2021 Το αρθμ.

πρωτ.
10156/119/18-01-
2021 Έγγραφο
πρωτογενές

αίτημα της Δ/νσης
Αγροτικής

Οικονομίας &
Κτηνιατρικής.

02.04.073.5241.01

Δαπάνες
προστασίας

ελαιοπαραγωγ
ής

6.500,00 185.000,00 161.170,58 20.329,42

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
33.879,16 1.047.000,00 783.812,03 229.308,81

ΑΔΑ: 614Ν7ΛΗ-ΨΣΤ
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Εγκρίνει την εξειδίκευση για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή
υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2021, ως
κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΚΕ
ΚΡΙΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕiΣ ΕΤΟΥΣ
2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Επιστροφή χρηματικού
ποσού στη ΜΑΡΙΑ
ΞΥΔΙΑΡΗ, επειδή
κατέβαλε εκ παραδρομής
επιπλέον ποσό για την
μεταβίβαση του ΥΖΡ
ΙΒΒ-9774 , σύμφωνα με
τον Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.3199.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

165,00 5.000,00 453,00 4.547,00

2

Επιστροφή χρηματικού
ποσού στη ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, επειδή
κατέβαλε εκ παραδρομής
επιπλέον ποσό για την
μεταβίβαση του ΒΙΖ-
9645 , σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.3199.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

165,00 5.000,00 618,00 4.382,00

3

Αμοιβή στο δικηγόρο ,
που θα οριστεί για την
υπόθεση ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ , στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λιβαδειάς, στη δικάσιμο
της 9-2-21, σύμφωνα με
τον Ν.3852/10 αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 383,16 25.000,00 6.050.40 18.949.60

4

Αμοιβή στο δικηγόρο ,
που θα οριστεί για
υπόθεση ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ,υπάλληλο
της Δ/νσης Τεχνικών
Εργων της Π.Ε.Βοιωτίας,
στη δικάσιμο της 9-2-21,
στο μονομελές
Πλημμελειοδικείο Θήβας,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 442,68 25.000,00 6.433,56 18.566,44

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 1.155,84 30.000,00 7.051,56 22.948,44 2000,00
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ΘΕΜΑ 19ο: ΄Εγκριση Απόδοσης Λογαριασμού XEΠ - Aπαλλαγής Υπολόγου για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη Βοιωτία.
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.10995/545/19-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.
Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού ΧΕΠ, την απαλλαγή του Υπολόγου και την
είσπραξη του επιστραφομένου ποσού, το οποίο δεν δαπανήθηκε, όπως αυτά
περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 95

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό
Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και Π.Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071)
Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 6129/63/19-
01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε τα εξής: “ΟΧΙ….. Στην δαπάνη για τον ΟΠΑΣΤΕ, για τον οποίο
έχουμε εκφράσει την διαφωνία μας, εκτιμώντας πως η λειτουργία του
πραγματοποιείται με ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια και χωρίς τον ουσιαστικό έλεγχο του

A/A ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΠ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΧΕΠ

ΔΑΠΑΝΗΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΧΕΠ

ΕΠΙΣΤΡΑΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΧΕΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΧΕΠ
Ε.Φ ΚΑΕ

1
0213Β/20,
ΜΙΚΡΟΔΑΠΑΝΕΣ ,ΚΑΡΑΤ
ΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

3.500,00 1.795,83 1.704,17 250/20-2-20 073.
1699

2

0107Β/20,
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,
ΜΑΣΤΡΟΘΑΝΑΣΗ
ΚΩΝ/ΝΑ

2.000,00 760,12 1239,88 155/5-2-20 073,
823

3

0109Β/20,
ΜΙΚΡΟΔΑΠΑΝΕΣ –
ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΑΥΤ/ΤΩΝ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

2.800,00 1.211,76 1.588,24 155/5-2-20 073,
1321

4
0106Β/20,ΔΑΠΑΝΕΣ
ΚΤΕΟ,ΔΙΟΔΙΩΝ,
ΠΑΡΓΚΙΝΓ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

1.500,00 724,45 775,55 155/5-2-20 073,
0899

5
0393Β/20, Δαπάνες
Πολιτικής Προστασίας
ΚΑΚΟΣΑΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

1.000,00 0,00 1.000,00 155/5-2-20 073,
1699

6
0214Β/20,ΔΑΠΑΝΕΣ
ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΦΟΥΝΤΑ
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΤΕΤΣΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

3.000,00 1.204,93 1.795,07
250/20-2-20
1173/15-9-20

073,
5241

7
0108Β/20,
ΜΙΚΡΟΔΑΠΑΝΕΣ ,ΠΕΠΠΑ
ΘΕΟΦΑΝΩ

500,00 495,37 4,63 155/5-2-20 073.
1699
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Περιφερειακού Συμβουλίου….
ΝΑΙ…. Στα υπόλοιπα.”

Οι κ.κ. Δούρος Σιαλμάς, Αναγνωστάκης και Μπέτσιος ψήφισαν θετικά στις
ενότητες Α και Γ και αρνητικά στην ενότητα Β που αφορά ΟΠΑΣΤΕ

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό (φορέας 073) οικονομικού έτους 2021, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Πληρωμή δαπάνης αμοιβής
για διορισμό πληρεξούσιου
δικηγόρου της Π.Σ.Ε-
Π.Ε.Ευρυτανίας, για τη
σύνταξη νομικής
γνωμοδότησης (κατόπιν της
από 22/12/2020 αίτησης της
Κωνσταντίας Σβερώνη κλπ)
σχετικά με την επίλυση
διαφοράς κατόπιν έκδοσης
της με αριθμό 491/2020
Απόφασης του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λαμίας,
λαμβάνοντας υπόψη τις
σχετικές διατάξεις και
μελετώντας τον πλήρη
φάκελο της υπόθεσης.

03.073.

0871.01

Αμοιβές
Φυσικών

Προσώπων 297,60 11.000,00 10.353,52 366,88

Β) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
(φορέας 071) οικονομικού έτους 2021, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
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Η δαπάνη αφορά την
τακτική καταβολή
χρηματοδότησης της
Π.Ε.Ευρυτανίας στην
αστική εταιρεία Μ.Κ.Ο της
ΠΣΕ με την επωνυμία
ΟΠΑΣΤE «Οργανισμός
Πολιτιστικής Ανάπτυξης
Στερεάς Ελλάδας-
ΟΠΑΣΤΕ» σύμφωνα με
την 230/2020 απόφαση
του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Π.Σ.Ε
περί έγκρισης Τεχνικού
Προγράμματος Π.Στ.Ε
2021, από το ομώνυμο
έργο που εγγράφεται στο
Τεχνικό Πρόγραμμα της
ΠΕΕυρυτανίας στο οποίο
εντάσσεται. (ΚΑΠ2021).

03.071
.

9899.0
1

Λοιπές
Δαπάνες 100.000,00 450.000,00 101.637,12 248.362,88

Γ) Εγκρίνει δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2020 και προηγούμενα έτη και
θα εξοφληθούν κατά το οικονομικό έτος 2021 για την Π.Ε. Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια υλικών για την
επισκευή της στέγης των
κτιριακών εγκαταστάσεων
της σήραγγας Τυμφρηστού,
λόγω φθορών, στα πλαίσια
υλοποίησης του υποέργου
«Προμήθεια ειδών
συντήρησης και επισκευής
μονίμων εγκαταστάσεων»
το οποίο εντάσσεται στο
Τεχνικό Πρόγραμμα της
ΠΕΕυρυτανίας με τίτλο
«Προμήθεια ειδών
συντήρησης και επισκευής
μόνιμων εγκαταστάσεων
(α/α17)», σύμφωνα με την
211/2020 απόφαση του

03.071.

9899.02 Λοιπές Δαπάνες 7.400.00
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Περιφερειακού Συμβουλίου,
για το έτος 2020
(ΚΑΠ2021).
20REQ006762168

2

H δαπάνη αφορά εργασίες
επισκευής της στέγης των
κτιριακών εγκαταστάσεων
της σήραγγας Τυμφρηστού,
λόγω φθορών, στα πλαίσια
υλοποίησης του υποέργου
«Αμοιβές για συντήρηση και
επισκευή κτιρίων και λοιπών
μονίμων εγκαταστάσεων» το
οποίο εντάσσεται στο
Τεχνικό Πρόγραμμα της
Π.Ε.Ευρυτανίας, σύμφωνα
με την 211/2020 απόφαση
του Περιφερειακού
Συμβουλίου, για το έτος
2020 (ΚΑΠ2021).
20REQ006762399

03.071.
9899.02 Λοιπές Δαπάνες 4.975,00

3

Η δαπάνη αφορά προμήθεια
υλικών για την επισκευή
κτηνοτροφικού στεγάστρου
στην περιοχή Καυκί Τ.Κ
Κερασοχωρίου, ιδιοκτησίας
ΠΕΕυρυτανίας, λόγω
φθορών που
παρατηρήθηκαν μετά από
αυτοψία που διενεργήθηκε
από τη ΔΑΟΚ
ΠΕΕυρυτανίας, στα πλαίσια
υλοποίησης του υποέργου
«Προμήθεια ειδών
συντήρησης και επισκευής
μονίμων εγκαταστάσεων» το
οποίο εντάσσεται στο
Τεχνικό Πρόγραμμα της
Π.Ε.Ευρυτανίας, σύμφωνα
με την 211/2020 απόφαση
του Περιφερειακού
Συμβουλίου, για το έτος
2020 (ΚΑΠ2021).
20REQ006761890

03.071.
9899.02 Λοιπές Δαπάνες 3.698,92

4

Η δαπάνη αφορά εργασίες
επισκευής κτηνοτροφικού
στεγάστρου στην περιοχή
Καυκί Τ.Κ Κερασοχωρίου,
ιδιοκτησίας ΠΕΕυρυτανίας,
λόγω φθορών που

03.071.
9899.02 Λοιπές Δαπάνες 2.500,00
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 96

ΘΕΜΑ 21ο:Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες,
εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».
Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες,
εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
11357/520/19-01-2021 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 έλαβε το λόγο στη συνέχεια δηλώνοντας τα εξής: “ΟΧΙ….Στην δαπάνη
45.000 ευρώ για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Φεστιβάλ
Πολιτισμού Δήμου Δελφών, που δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο και τους στόχους
του.ΝΑΙ….. Στα υπόλοιπα.”

Οι κ.κ. Δούρος , Σιαλμάς και Αναγνωστάκης ψήφισαν θετικά για την Α ενότητα και
λευκό για τη Β ενότητα.

Ο κ. Μπέτσιος δήλωσε ότι ψηφίζουν υπέρ με την επισήμανση: “Είχαμε ζητήσει οι
οργανισμοί που χρηματοδοτούνται, όπως ο συγκεκριμένος, να αποστέλλουν
σχεδιασμό και προγραμματισμό των δράσεών τους για το επόμενο διάστημα.
Εφεξής αν δεν έχει αποσταλεί ο προγραμματισμός του φορέα θα είμαστε αρνητικοί.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α)Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας (ειδικός φορέας 073) που πρόκειται να
πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2021 , ως κατωτέρω:

παρατηρήθηκαν μετά από
αυτοψία που διενεργήθηκε
από τη ΔΑΟΚ
ΠΕΕυρυτανίας, στα πλαίσια
υλοποίησης του υποέργου
«Αμοιβές για συντήρηση και
επισκευή κτιρίων και λοιπών
μονίμων εγκαταστάσεων» το
οποίο εντάσσεται στο
Τεχνικό Πρόγραμμα της
Π.Ε.Ευρυτανίας, σύμφωνα
με την 211/2020 απόφαση
του Περιφερειακού
Συμβουλίου, για το έτος
2020 (ΚΑΠ2021).
20REQ006761604
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη για την προμήθεια
ψηφιακών πομποδεκτών για τα
φορτηγά εκχιονισμού της ΔΤΕ για
το έτος 2021.

Έγγραφο
αριθμ.πρωτ.8039/446/14.01.2021
της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων.21REQ008008867

02.01.073.0869.
01

Αμοιβές για
συντήρηση

και
επισκευή
λοιπού

εξοπλισμού

400,00 45.000,00 35.000,00 10.000,00

2

Δαπάνη για την προμήθεια
ψηφιακών πομποδεκτών για τα
φορτηγά εκχιονισμού της ΔΤΕ για
το έτος 2021.

Έγγραφο
αριθμ.πρωτ.8039/446/14.01.2021
της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων.21REQ008008867

02.01.073.1725.
01

Προμήθεια
κάθε είδους
τηλεπικοιν
ωνιακού,
μετεωρολο
γικού και
λοιπού

συναφούς
ηλεκτρονικ

ού
εξοπλισμού

2.600,00 10.000,00 2.600,00 7.400,00

3

Δαπάνη διορισμού πληρεξούσιου
δικηγόρου για την σύνταξη νομικής
γνωμοδότησης (Το
υπ’αριθμ.3908/18.12.2020 έγγραφο
του Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης Στερεάς Ελλαδας)

Έγγραφο ΤΤ 272796/1193/2020 της
Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικων
προσωπω

ν
297,60 100.000,00 16.250,00 83.750,00

4

Δαπάνη διορισμού δικηγόρου για
την εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (σχετικά με την προσφυγή
εταιρείας με την επωνυμία
‘‘ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Κ.Δ.ΚΡΟΚΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΙ ΜΟΥΖΕΛΗ
ΑΝΩΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’)

Έγγραφο 234318/940/2020 της
Νομικής Υπηρεσία Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικων
προσωπω

ν
555,52 100.000,00 16.547,60 83.452.24

5

Δαπάνη για την επαύξηση ισχύος
από 35KVA(No3) σε 55VA (No4)
της παροχής 42036775 του κτιρίου
της Διέυθυνσης Τεχνικών Έργων.
20REQ007724646

Έγγραφο 240051/13923/17.11.2020
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων.

02.01.073.0899.
01

Λοιπές
δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

6.600.81 280.000,00 139.073,92 140.926,08

6

Δαπάνη για την αγορά
δικαιωμάτων χρήσης σε
συνδρομητική διαδικτυακή
εφαρμογή -βάση δεδομένων
‘‘iControlnet ’’για ένα έτος.

Το από 14.01.2021 έγγραφό της
Δ/νσης Οικονομικού-Δ.Ε.-
21REQ008008954

02.01.073.0899.
01

Λοιπές
δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

2.480,00 280.000,00 145.674,73 134.325,27
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Β) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες , προμήθειες, εργασίες,
παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας (ειδικός φορέας 071), που πρόκειται να
πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2021 , ως κατωτέρω:

7

Δαπάνη για την αγορά
δικαιωμάτων χρήσης σε
συνδρομητική βάση πληροφοριών
και υποστήριξης με τίτλο
‘‘Συνδρομή στη διαδικτυακή
εφαρμογή 4412gr ’’

Το από 14.01.2021 έγγραφό της
Δ/νσης Οικονομικού-Δ.Ε.
-21REQ008007564

02.01.073.0899.
01

Λοιπές
δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

1.860,00 280.000,00 148.154,73 131.845,27

8

Δαπάνη για τη φυσικοχημική και
μικροβιολογική εξέταση του
πόσιμου νερού και των υδάτων
κολύμβησης της Π.Ε.Φθιώτιδας το
2021.

Έγγραφο 19/1839/11.01.2021 της
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας
Π.Ε.Φθιώτιδας.-21REQ007991299

02.01.073.0899.
01

Λοιπές
δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

19.000,00 280.000,00 150.014,73 129.985,27

9

Δαπάνη προμήθειας εξοπλισμού
καθαρισμού για τις ανάγκες της
Δ/νσης Οικονομικού-Δ.Ε.

Το από 12.01.2021 έγγραφό της
Δ/νσης Οικονομικού-Δ.Ε.

02.01.073.1699.
01

Λοιπές
προμήθειες 150,00 25.000,00 2.000,00 23.000,00

10

Δαπάνη επιστροφής ποσού στον
Μπραζά Ελευθέριο του
Κων/νου,λόγω εσφαλμένης
καταβολής του γραμματίου
συστάσεως παρακαταθήκης Νο
4229 του προμηθευτή σε
διαγωνισμό.

Έγγραφο 131070/4350/14.10.2020
της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε.

02.01.073.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

88,72 15.000,00 0,00 15.000,00

11

Δαπάνη επιστροφής παραβόλου
στον Μπαρώτα Αναστάσιο του
Σταματίου λόγω μη χρήσης.

Έγγραφο 6267/04.12.2020 της
Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε. Ευβοίας.

02.01.073.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

70,00 15.000,00 88,72 14.911,28

12

Δαπάνη επιστροφής παραβόλου
στον Μπερτσιμά Παναγιώτη του
Ανδρέα, λόγω μη χρήσης.

Έγγραφο 19181/15.12.2020 της
Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας.

02.01.073.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

195,00 15.000,00 158,72 14.841,28

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 34.297.65

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝ
ΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1
Δαπάνη για τη συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο
Φεστιβάλ Πολιτισμού Δήμου

02.01.071.9899
.01

Λοιπές
δαπάνες
(20% Έργα

45.000,00 3.806.000,00 2.651.797,55 1.154.202,45
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ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός
Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών &
δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός
Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2021, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
11126/498/19-01-2021 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

1.Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων του
τακτικού προϋπολογισμού (Ειδικός Φορέας 073) έτους 2021, για δαπάνες που θα
πραγματοποιηθούν το 2021,ως κατωτέρω:

Δελφών.
Έγγραφο 5947/258/12.01.2020
έγγραφό της Δ/νσης Οικονομικού
Π.Ε.Φωκίδας-21REQ007996659

Περιφέρεια
ς )

2

Δαπάνη για την παροχή
συμβουλευτικών Υπηρεσιών
Ασφάλειας Πληροφοριακών
Συστημάτων για τις ανάγκες της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Έγγραφο 5790/46/12.01.2021 τς..
Δ/νσης Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-
21REQ007996563

02.01.071.9899
.01

Λοιπές
δαπάνες
(20% Έργα
Περιφέρεια

ς )

24.800,00 3.806.000,00 2.696.797,55 1.109.202,45

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 69.800,00

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜ

ΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ

Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ

ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Ετήσια ασφάλιση (21)
οχημάτων (Αυτοκίνητα
και Μηχανήματα Έργου)
της ΠΕ
Εύβοιας.Έγγραφο
7419/248/13-01-2021 της
ΔΤΕ της ΠΕ Εύβοιας
ΑΔΑΜ:21REQ00800269
3

02.02.073.0899.0
1

Λοιπές
δαπάνες και
ειδικές
αμοιβές

7.000,00
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2.Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωση για δαπάνες, πιστοποιήσεις-λογαριασμούς
έργων, μελετών (Ε.Φ. 02071) ως εξής:

2

Δαπάνη υπηρεσιών
καθαρισμού και
διευθέτηση του φυσικού
αρχείου των υπηρεσιών
της ΠΕ Εύβοιας που
βρίσκεται στο υπόγειο
του Διοικητικού
Μεγάρου.Έγγραφο
4728/318/11-01-2020
του τμήματος
Προμηθειών της
Π.Ε.Εύβοιας.
21REQ007992533

02.02.073.0899.0
1

Λοιπές
δαπάνες και
ειδικές
αμοιβές

4.500,00 110.000,00 53.503,23 44.996,77

3

Προμήθεια Βασιλόπιτας
για τους υπαλλήλους της
Π.Ε.Εύβοιας.Έγγραφο
1491/12/05-01-2021 του
γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη της
Π.Ε.Εύβοιας.

02.02.073.1699.0
1

Λοιπές
προμήθειες 400,00 45.000,00 4.984,18 39.615,82

4

Παροχή υπηρεσιών για
τον έλεγχο των
δακοπληθυσμών με τη
μέθοδο της παγιδοθεσίας
τύπου Mcphail στους
ελαιώνες στα πλαίσια
του Προγράμματος
Συλλογικής
Καταπολέμησης του
Δάκου της Ελιάς για την
ΠΕ Εύβοιας για τα έτη
2021 & 2022.Έγγραφο
349/28/04-01-2021 του
τμήματος Προμηθειών
της Π.Ε. Εύβοιας
21REQ007977728
Για το 2021 82.276,32€
Για το 2022 82.276,32€

02.02.073.5241.0
1

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγωγ

ής

164.552,64 1.208.219,71 1.005.656,41 38.010,66

ΣΥΝΟΛΟ 176.452,64 1.363.219,71 1.063.706,82 122.623,25

ΑΔΑ: 614Ν7ΛΗ-ΨΣΤ
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Α/Α ΑΙΤΙΟ-ΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Δαπάνη επισκευής,
συντήρησης του
οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ΚΗΗ
6117(αντικατάσταση
υδραυλικού μοτέρ
αλατιέρας,σωλήνα
εξάτμισης &
τιράντες,μαρκούτσια
πιέσεως) 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
275933/8759/24-12-
2020 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.94
59.01

Διάφορα
έργα.

310,00

2

Δαπάνη προμήθειας
υλικών για την
επισκευή του
οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ΜΕ
123053(2 φλάντζες

2.591,23

ΑΔΑ: 614Ν7ΛΗ-ΨΣΤ
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κεφαλής αντλίας
χρώματος husky,1 σετ
διαφραγμάτων ,1σετ
επισκευής αντλίας
husky,2ηλεκτροβαλβί
δες εντολών,2σετ
επισκευής πιστολιού
χρώματοςMod
90,2σετ επισκευής
πιστολιού υαλόσφαιρο
P90,2σετ βελόνη
πλήρης,2σετ σώμα
βαλβίδας) , 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
267800/8545/15-12-
2020 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας
20REQ007861500

02.02.071.94
59.01

Διάφορα
έργα.

3

Δαπάνη επισκευής,
του οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ME
123053(καθαρισμό &
επισκευή2 πιστιλιών
υαλοσφαιριδίων,&2
πιστολιών
χρώματος,επισκευή
αντλίας χρώματος
husky,αντι/σταση

961,00

ΑΔΑ: 614Ν7ΛΗ-ΨΣΤ
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2ηλεκτροβαλβίδων
εντολών), 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
267791/8455/15-12-
2020 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.94
59.01

Διάφορα έργα

4

Προμήθεια καυσίμων
κίνησης και
Λιπαντικών για τις
ανάγκες κίνησης των
οχημάτων της ΠΕ
Εύβοιας .Εν.έργου
2016ΕΠ56600009 με
τίτλο: "Δαπάνες
επισκευής ,
συντήρησης &
λειτουργίας
μηχ.εξοπλισμού και
μηχανημάτων για
δράσεις της
Πολ.Προστασίας..."
με
υποέργο:"Προμήθεια
καυσίμων &
λιπαντικών οχημ.&
μηχ.εξ.ΠΕ Εύβοιας
περ.2021-2022"
Χρηματοδότησηση:Σ
ΑΕΠ566

02.02.071.94
59.01

Διάφορα έργα

93.901,70

ΑΔΑ: 614Ν7ΛΗ-ΨΣΤ
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20REQ007301644

5

Δαπάνη προμήθειας
υλικών για την
επισκευή του
οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ΜΕ
123055(2μαρκούτσια
πιέσεως), 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
254/7501//13-01-2021
της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.94
59.01

Διάφορα έργα

496,00

6

Δαπάνη επισκευής,
του οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ME
123055(τοποθέττηση
λάμας μαχαιριού σε
κουβά & κατασκευή 5
γάτζων), που είναι
εντ. στο υποέργο
«Προμήθεια ανταλ.&
εργασίες συντηρ.οχ.&

682,00 160.000,00 61.058,07

ΑΔΑ: 614Ν7ΛΗ-ΨΣΤ
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3.Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για την επιστροφή των παρακάτω παραβόλων
(Ε.Φ. 02071) έτους 2021 ως εξής:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 98

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

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
271/7600/13-01-2021
της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.94
59.01

Διάφορα έργα 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 97.763,93 160.000,00 0,00 62.236,07

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Επιστροφή παραβόλου στην
Χασιώτη Κωνσταντίνα του
Γεωργίου λόγω μη χρήσης.
Έγγραφο
247144/28769/2019/09-06-
20202020 της Δ/νσης
Μεταφορών & Επικοινωνιών
της ΠΕ Εύβοιας

02.02.071.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων 120,00 5.000,00 0,00 4.880,00

ΣΥΝΟΛΟ 120,00 5.000,00 0,00 4.880,00
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Για τα κάτωθι θέματα 23 και 24 οι κ.κ. Δούρος ,Σιαλμάς,Αναγνωστάκης και
Μπέτσιος δήλωσαν για άλλη μια φορά ότι θα έπρεπε να παραπεμφθούν στο
Περιφερειακό Συμβούλιο για συζήτηση.

Ο κ. Χρονάς τόνισε: “Πρόκειται για θέμα αρμοδιότητας του Περιφερειακού
Συμβουλίου. Και εκεί θα έπρεπε να συζητηθεί…. Αν επιμείνει η πλειοψηφία θα πούμε
την γνώμη μας.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Δελφών, για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με
τίτλο: «Αλλαγή χρήσης Σχολείου Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου σε πολιτιστικό πολυχώρο» και
ΚΕ 2019ΕΠ06600030, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και
ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 5216/35/19-
01-2021 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:

Σχετ.
1. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.

2. Η αριθµ. 181/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου (Α∆Α:62Υ77ΛΗ-
ΥΔΓ) ένταξη της εν λόγω πράξης στην ΣΑΕΠ 066 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019

3. Η α.π. 85215/26-08-2019 (ΑΔΑ: 6ΥΥΛ465ΧΙ8-ΚΨ8) Απόφαση
ένταξης/τροποποίησης ΠΔΕ 2020 Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων με την οποία εντάχθηκε το εν λόγω έργο με Κ.Ε.
2019ΕΠ06600030 και προϋπολογισμό 350.000,00 ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

4. Την µε αριθμ. 434/2020 (ΑΔΑ: Ψ278Ω9Θ-ΕΞΙ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου ΔΕΛΦΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με την αριθµ. 181 / 2019 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου,

πρακτικό 5ον /7-8-2019 (Α∆Α:62Υ77ΛΗ-ΥΔΓ) εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης
«ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΧΩΡΟ»
στην ΣΑΕΠ 066 Κ.Ε. 2019ΕΠ06600030 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, έτους 2019 με προϋπολογισμό ύψους 350.000,00 ευρώ.

Με την με α.π. 85215/26-08-2019 (ΑΔΑ: 6ΥΥΛ465ΧΙ8-ΚΨ8) Απόφαση
ένταξης/τροποποίησης ΠΔΕ 2020 Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 066 εντάχθηκε το έργο με τίτλο «ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΧΩΡΟ» Κ.Ε.
2019ΕΠ06600030 και προϋπολογισμό 350.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ.

Με την µε αριθμ. 434/2020 (ΑΔΑ: Ψ278Ω9Θ-ΕΞΙ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου ΔΕΛΦΩΝ, εγκρίθηκε η σύναψη της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίθηκαν οι όροι της, εξουσιοδοτήθηκε ο κ.
Δήμαρχος για την υπογραφή της και ορίστηκαν οι εκπρόσωποί µε τους
αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής
Σύμβασης.
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Σκοπός της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η συνεργασία των
συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο: «ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΧΩΡΟ» από το ∆ΗΜΟ
ΔΕΛΦΩΝ µε χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Οι εργασίες που
προτείνονται αφορούν την επισκευή-αποκατάσταση του κτιρίου, προκειμένου να
εξασφαλιστεί στο σύνολό του και να καταστεί λειτουργικό, προκειμένου να
επαναχρησιμοποιηθεί με νέα χρήση.

Η ανάγκη σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης προέκυψε,
αφενός μεν από το γεγονός ότι ο Κύριος του Έργου δεν δύναται να το εκτελέσει
λόγω περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων, και αφετέρου η Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας δεν έχει την αρμοδιότητα.

Το έργο κρίνεται αναγκαίο, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, είναι προς όφελος
της τοπικής κοινωνίας, και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Είναι σε
περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας,
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανάδειξη και στην αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων της εν λόγω περιοχής και συνακόλουθα η τελευταία αντλεί
ωφέλεια από τη πραγμάτωσή του.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΧΩΡΟ»

Στην ΛΑΜΙΑ σήμερα την … ……. 2020, ημέρα ……, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία (µε ΑΦΜ: 997947718), και
εκπροσωπείται νόµιµα από τον Περιφερειάρχη, κ. ΦΑΝΗ Χ. ΣΠΑΝΟ (Φορέας
Χρηματοδότησης).

 Ο Δήμος ΔΕ ΛΦΩΝ , που εδρεύει στην Άμφισσα (µε ΑΦΜ: 998592151) και
εκπροσωπείται νόµιµα από το Δήμαρχο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΓ. ΤΑΓΚΑΛΗ (Κύριος
του έργου και Φορέας Υλοποίησης).

Με βάση τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)
3. Του Π.∆ 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241Α /27-

12-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΔΑ: 614Ν7ΛΗ-ΨΣΤ



Σελίδα 53 από 89

4. Το Άρθρο 21 του Ν. 4690/2020 (επανεκτυπωμένο λόγω λάθους ΦΕΚ Α΄ 104)
«Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που
συνάπτουν ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού», όπως αυτό ισχύει.

5. Τον Ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία … Διοίκησης»,
όπως ισχύει.

6. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-09-2008) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
όπως ισχύει.

7. Της Υπουργικής Απόφασης µε αριθ.13172/17-03-1995 (ΦΕΚ 217/Β/24-03-1995).
8. Του Π.Δ. 7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή

γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και
υπηρεσιών .... αρμοδιότητας των Περιφερειών».

9. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

10. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

11. Τον Ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο,
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις
στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την
αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».

12. Του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

13. Του ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

και έχοντας υπόψη:

1. Την µε αριθµ. 181 / 2019 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, πρακτικό 5ον /7-
8-2019 (Α∆Α:62Υ77ΛΗ-ΥΔΓ) µε την οποία εγκρίθηκε η ένταξη της εν λόγω πράξης
στην ΣΑΕΠ 066 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019 με
προϋπολογισμό 350.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

2. Την με α.π. 85215/26-08-2019 (ΑΔΑ: 6ΥΥΛ465ΧΙ8-ΚΨ8) Απόφαση
ένταξης/τροποποίησης ΠΔΕ 2020 Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 066 με βάση την οποία εντάχθηκε το έργο με τίτλο ΑΛΛΑΓΗ
ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΧΩΡΟ Κ.Ε.
2019ΕΠ06600030 και προϋπολογισμό 350.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του
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ΦΠΑ.
3. Την µε αριθμ. 434/2020 (ΑΔΑ: Ψ278Ω9Θ-ΕΞΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου ΔΕΛΦΩΝ, µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ.
Δημάρχου για την υπογραφή της ο ορισμός εκπροσώπων µε τους αναπληρωτές
τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

4. Την µε αριθ. ......../2020 (ΑΔΑ:.....................................) Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση
του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της καθώς και ο ορισμός
εκπροσώπου µε τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
της Προγραμματικής Σύμβασης.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

ΆΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα
ισχύουν για την εκτέλεση του Προγράμματος και συγκεκριμένα:
 Το αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης - σκοπό και περιεχόμενο της πράξης

(άρθρο 2)
 Την περιοχή εκτέλεσης της πράξης (άρθρο 3)
 Τον προϋπολογισμό - χρηματοδότηση της πράξης (άρθρο 4)
 Τον φορέα εκτέλεσης και διαχείρισης της πράξης (άρθρο 5)
 Την χρονική διάρκεια της Σύμβασης - χρονοδιάγραμμα (άρθρο 6)
 Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 7)
 Τις λοιπές ευθύνες του Δήμου (άρθρο 8)
 Τη συγκρότηση - αρμοδιότητες και λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης

(άρθρο 9)
 Τις τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 10)
 Την αντισυμβατική συμπεριφορά - συνέπειες - ρήτρες (άρθρο 11)
 Την επίλυση διαφορών (άρθρο 12)
 Τις τελικές διατάξεις (άρθρο 13)

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων
μερών για την υλοποίηση της πράξης µε τίτλο: «ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΧΩΡΟ» από το ∆ΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ µε
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χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
2. Πρόκειται για ένα ισόγειο κτίριο προϋφιστάμενο του 1955 με εξαίρετη συμμετρία

και αρχιτεκτονική, το οποίο δομήθηκε για να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες της
εποχής. Το κτίριο έχει εμβαδόν Ε=116,54 m2 και ευρίσκεται εντός οικοπέδου άρτιου
και οικοδομήσιμου κατά παρέκκλιση συνολικού εμβαδού Ε=453,47 m2. Το οικόπεδο
ευρίσκεται ανάντι της Κοινοτικής οδού, εξασφαλίζοντας πρόσβαση από εξωτερικό
κλιμακοστάσιο αλλά και μοναδική θέα στον παραδοσιακό ελαιώνα της Άμφισσας.

3. Οι εργασίες που προτείνονται για την επισκευή-αποκατάσταση του κτιρίου,
προκειμένου να εξασφαλιστεί στο σύνολό του, να καταστεί λειτουργικό, και να
επαναχρησιμοποιηθεί με νέα χρήση είναι:

4. Α) Αντικατάσταση στέγης: Θα αποξηλωθεί η παλαιά και θα κατασκευαστεί νέα η
οποία θα εναρμονίζεται στην αρχική μορφή, όπως σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε
από το Υπουργείο Παιδείας της εποχής του.
Β) Φέροντας οργανισμός: Προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες που
παρουσιάζει το κτίριο, προτείνονται οι εξής επεμβάσεις: Καθαίρεση των
επιχρισμάτων εσωτερικά ,και εξωτερικά του κτιρίου, αφού κρατηθούν δείγματα
των διακοσμητικών στοιχείων, των λεπτομερειών κ.λ.π. Ξύσιμο των αρμών σε
βάθος τουλάχιστον 5 εκ., καθαρισμός με βούρτσα για την απομάκρυνση όλων των
χαλαρών υλικών και πλύσιμο με νερό υπό πίεση για να απομακρυνθούν τα σαθρά
κονιάματα. Στην καθαρή λιθοδομή θα ακολουθήσει βαθύ, πατητό αρμολόγημα σε
περισσότερες από μια στρώσεις, με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί ομοιόμορφη
εμφάνιση και πάχος. Για την αύξηση της φέρουσας ικανότητας της λιθοδομής στο
σύνολό της, την πλήρωση των εσωτερικών κενών και την αποκατάσταση των
λεπτών ρηγματώσεων στα υπέρθυρα και σε όλα τα υπόλοιπα σημεία, προτείνεται η
ομογενοποίηση της μάζας της λιθοδομής με την εισαγωγή υδραυλικού ενέματος
από κάτω προς τα πάνω. Εξωτερικά θα επιχρισθεί όλη η οικοδομή με
ασβεστοκονίαμα, χωρίς την χρήση τσιμέντου, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη
αναπνοή της τοιχοποιίας.
Γ) Τα σιδερένια κουφώματα θα αντικατασταθούν με νέα, ίδιου σχεδίου και
απόχρωσης με τα παλαιά. Θα γίνει αντικατάσταση των ξύλινων σενάζ των
παραθύρων καθώς έχουν υποστεί φθορές.
Δ) Το υπάρχον δάπεδο εσωτερικά (μωσαϊκό) θα αντικατασταθεί με νέο ξύλινο
δάπεδο με κατάλληλη υπόβαση από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, υγρομόνωση,
καδρονάρισμα και τελικό πάτωμα από μασίφ ξυλεία (δρυς ευρώπης Α’ ποιότητας).
Ε) Στον περιβάλλοντα χώρο θα γίνουν όλες οι απαραίτητες διαμορφώσεις ήτοι:

 Καθαίρεση του σκυροδέματος όπου υπάρχει και θα κατασκευαστεί εκ νέου
δάπεδο από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα (με δομικό πλέγμα).

 Επικάλυψη με ακανόνιστες χονδρόπλακες μπροστά από την κεντρική
είσοδο έως την πίσω είσοδο.

 Διαμόρφωση του υπόλοιπου εξωτερικού χώρου με την απαραίτητη
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φύτευση .
ΣΤ) Στο κτίριο θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες υποδομής, όπως πλήρης
υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση, ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών
και ασθενών ρευμάτων, εγκατάσταση θέρμανσης- κλιματισμού -εξαερισμού, καθώς
και πυρασφάλειας.
Ζ) Διαμόρφωση στο εσωτερικό του υφιστάμενου κτιρίου με γυψοσανίδα για την
κατασκευή τριών wc (ανδρών, γυναικών και ΑμεΑ). Στα δάπεδα των wc θα
τοποθετηθούν κατάλληλα για ΑμεΑ αντιολισθηρά πλακίδια.
Η) Η ασφαλτόστρωση του δρόμου που οδηγεί στο Σχολείο Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου
διακόπτεται 20μ. πριν το κτίριο του σχολείου. Υπάρχει τσιμεντόστρωση ως το
τέλος της εμπρόσθιας όψης του Σχολείου και εν συνεχεία διανοιγμένος
χωματόδρομος, ο οποίος ενώνεται με υφιστάμενη οδό του οικισμού. Ο παραπάνω
διανοιγμένος δρόμος θα τσιμεντοστρωθεί ώστε να δημιουργηθεί πρόσβαση-δίοδος
από και προς το κτίριο σε όλο τον οικισμό.
Οι παρεμβάσεις αποκατάστασης του κτιρίου που προτείνονται έχουν στόχο τη
διάσωσή του από το χρόνο, να μην αλλοιωθεί τίποτα από τα στοιχεία του,
αντιθέτως να αποκατασταθεί στην αρχική του μορφή και να αναδειχθεί ως ένας
μοναδικός πολιτιστικός πολυχώρος της Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου, με μοναδική θέα τον
ελαιώνα της Άμφισσας. Οι παρεμβάσεις για την επανάχρησή του γίνονται με τρόπο
ώστε να εξυπηρετούν τις προτεινόμενες χρήσεις και τις σύγχρονες ανάγκες
λειτουργικότητας.

5. Η ανάγκη σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης προέκυψε, αφενός
μεν από το γεγονός ότι ο Κύριος του Έργου δεν δύναται να το εκτελέσει λόγω
περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων, και αφετέρου η Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας δεν έχει την αρμοδιότητα.

6. Το έργο κρίνεται αναγκαίο, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, είναι προς όφελος της
τοπικής κοινωνίας, και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Είναι σε
περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας,
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανάδειξη και στην αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων της εν λόγω περιοχής και συνακόλουθα η
τελευταία αντλεί ωφέλεια από τη πραγμάτωσή του.

ΆΡΘΡΟ 3: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Η πράξη υλοποιείται εντός της Κοινότητας Αγ. Γεωργίου της Δ.Ε. Άμφισσας του

Δήμου ΔΕΛΦΩΝ.

ΆΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
1. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης, ανέρχεται στο ποσό των 350.000,00

ευρώ, το οποίο αναλύεται ως εξής:
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ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗ (€)
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 11.003,50
2. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ 829,50
3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ 18.999,80
4. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 13.383,00
5. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 31.380,50
6. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 8.490,00
7. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 12.717,00
8. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΟΦΗΣ-ΣΤΕΓΗΣ 21.760,50
9. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -
ΦΥΤΕΥΣΗ

4.429,00
10. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 32.077,91
11. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 16.092,83
12. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 7.685,61
13. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 568,00
14. ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ 1.648,11
15. ΟΔΟΠΟΙΪΑ 22.586,50
ΣΥΝΟΛΟΕΡΓΑΣΙΩΝ 203.651,76
Γ.Ε & Ο.Ε (18%) 36.657,32
ΣΥΝΟΛΟ 240.309,08
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 36.046,36
ΣΥΝΟΛΟ 276.355,44
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ&ΟΕ 5.002,23
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 900,40
ΣΥΝΟΛΟ 282.258,07
Φ.Π.Α. (24%) 67.741,94
ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟ 350.000,01

2. Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΣΑΕΠ 066
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: Κ.Ε. 2019ΕΠ06600030) για ποσό 350.000,00 €.

3. Η χρηματοδότηση της πράξης θα γίνεται σταδιακά µε την προβλεπόμενη διαδικασία
του Π∆Ε µετά από πιστοποίηση εργασιών σύμφωνα µε τις διατάξεις περί εκτέλεσης
δημοσίων έργων.

4. Η αποπληρωμή των εργασιών θα πραγματοποιείται από το Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις,

5. Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης, βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του ∆ήµου.

ΆΡΘΡΟ 5 : ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Το έργο θα δημοπρατηθεί από το ∆ΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ (κύριος του έργου και φορέας
υλοποίησης του έργου ) και θα εκτελεστεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου ΔΕΛΦΩΝ σύμφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για τα δημόσια έργα.

2. Σε περίπτωση µη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης από το ∆ΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ των
εφαρμοζόμενων διατάξεων για την ανωτέρω ανάθεση, δεν δημιουργείται
οποιαδήποτε υποχρέωση ή οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος της Περιφέρειας Στερεάς
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Ελλάδας για τη χρηματοδότηση του έργου.
3. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν ευθύνεται έναντι του αναδόχου του έργου ή

άλλων προσώπων τα οποία διεκδικούν δικαιώματα από αυτόν ή άλλων προσώπων
που μετείχαν στη σχετική διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.

4. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο Δήμος ΔΕΛΦΩΝ αναλαμβάνει την ευθύνη
για την άρτια και προσήκουσα συντήρησή του έργου, σύμφωνα µε το προσαρτημένο
ως Παράρτημα Ι χρονοδιάγραμμα, µε δικές του δαπάνες και ευθύνη.

ΆΡΘΡΟ 6 : ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της
ορίζεται σε ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ (33) µήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται
η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την
Οριστική του Παραλαβή του έργου.

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

3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραµµατικής σύμβασης επιτρέπεται µε
έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης
της Επιτροπής Παρακολούθησης και με μέγιστη διάρκεια τους ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες.

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

ΆΡΘΡΟ 7 : ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει:
 Τη χρηματοδότηση της πράξης μέχρι του ποσού των 350.000,00 €

(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) .
 Τον ορισμό εκπροσώπου της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Β. Ο Δήμος ΔΕΛΦΩΝ αναλαμβάνει:
 Την σύνταξη, επίβλεψη και θεώρηση της μελέτης του έργου.
 Τη µέριµνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση των απαιτούμενων

αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων πριν από τη δημοπράτηση του έργου. Τη
δημοπράτηση, την υπογραφή σύμβασης µε τον ανάδοχο, την επίβλεψη
κατασκευής του έργου και την παραλαβή του.

 Την χρηματοδότηση κάθε επιπλέον δαπάνης µελετών και εργασιών που δεν
συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη και η ανάγκη τους προκύπτει από εγκρίσεις και
αδειοδοτήσεις.

 Τη µέριµνα για την απομάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται επί του χώρου,
ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη εγκατάσταση του εργοταξίου και η έναρξη
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των εργασιών.
 Τον ορισμό εκπροσώπωντου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 Τη γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης από

υπάλληλό του.
 Τη µέριµνα για αποστολή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ενός (1)

αντιγράφου κάθε πιστοποίησης προς ενημέρωσή της.
 Την εν γένει ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία

υλοποίησης της πράξης.
 Τις αιτήσεις προς τις ∆ΕΚΟ και την κατασκευή όλων των απαιτούμενων

συνδέσεων µε τα δίκτυα κοινής ωφελείας. Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου
µετά τη διοικητική παραλαβή για χρήση και μέχρι την οριστική παραλαβή του.

 Την καθολική µέριµνα, µετά την οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση του έργου
και των εγκαταστάσεών του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον
μέτρου για την αποτροπή βλαβών ή καταστροφών.

 Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα στη χρηματοδότηση του έργου από
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, µέσω ανοικτής εκδήλωσης ή ανακοίνωσης στον
τοπικό τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο.

 Τη µέριµνα για την κατασκευή ενημερωτικής πινακίδας για το έργο από τον
ανάδοχο σύμφωνα µε πρότυπο σχέδιο της Περιφέρειας µετά από την

υπογραφή της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση πριν την αποπληρωμή του 1ου

λογαριασμού.
 Την αποστολή στην αρμόδια ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κάθε πιστοποίησης δαπάνης και λογαριασμό
έργου που φέρει την έγκριση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
συνοδευόμενη από όλα τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο,
προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής από το
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .

ΆΡΘΡΟ 8: ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

1. Ο Δήμος ΔΕΛΦΩΝ είναι ο µόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων
τρίτων, συµπεριλαµβανοµένου του αναδόχου, σχετιζοµένων είτε µε το
καθεστώς ιδιοκτησίας και τη χρήση των χώρων παρέµβασης είτε µε τη µη λήψη
όλων των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων και τη µη έγκαιρη
έναρξη και ολοκλήρωσητου έργου.

2. Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαιτίας
οποιωνδήποτε νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων σχετιζοµένων είτε µε το
καθεστώς ιδιοκτησίας, είτε µε το περιβαλλοντικό και πολεοδομικό καθεστώς, είτε
για άλλους λόγους που ανάγονται στις κατά την παρούσα σύμβαση και τον
νόμο υποχρεώσεις του ∆ήµου, ο Δήμος Δ Ε Λ Φ Ω Ν ευθύνεται κατά νόμο
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έναντι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στην περίπτωση αυτή η Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας διατηρεί αξιώσεις αποζημίωσης έναντι του ∆ήµου.

3. Σε περίπτωση που παρά τις απαλλακτικές κατά την παρούσα σύμβαση ρήτρες για
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο ανάδοχος ή άλλα τρίτα πρόσωπα εγείρουν
αξιώσεις κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και για οποιονδήποτε λόγο η
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υποχρεωθεί, παρά την αποκλειστική ευθύνη του
∆ήµου, να καταβάλει ποσά σε τρίτα πρόσωπα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
µπορεί να αναζητήσει αναγωγικά τα καταβληθέντα ποσά από τον ∆ήµο
δυνάμει της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

4. Ο Δήμος ΔΕΛΦΩΝ είναι ο µόνος υπεύθυνος για καταβολή αποζημιώσεων και
για την εκπλήρωση των προβλεπόμενων στην εργολαβική σύμβαση και την
κείμενη νομοθεσία υποχρεώσεων έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων
προσώπων που διεκδικούν δικαιώματα από την αναφερόμενη στην
προηγούμενη παράγραφο αδυναμία ή καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης του
έργου.

5. Ο Δήμος ΔΕΛΦΩΝ οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητάς
του και γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και
ολοκλήρωση των έργων και την απορρόφηση των πιστώσεων.

ΆΡΘΡΟ 9: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Τα συμβαλλόμενα μέρη για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ορίζουν Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου. Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3)
µέλη, εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών, µε τους νόμιμους αναπληρωτές τους,
και ειδικότερα:
1. Δύο (2) εκπροσώπους του ∆ήµου ΔΕΛΦΩΝ:
 Τον κ. Αθανάσιο Δημητρίου, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ως πρόεδρο,

υπάλληλο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Δελφών µε αναπληρωτή του τον κ. Γεώργιο Ζαργάνη
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών υπάλληλο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Δελφών

 Τον κ. Διονύσιο-Στάθη Καραντζή, ΤΕ ως μέλος υπάλληλο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Δελφών
µε αναπληρωτή την κα. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων
Μηχανικών υπάλληλο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Δελφών,

οι οποίοι ορίστηκαν µε την αρ. 434/2020 (ΑΔΑ: Ψ278Ω9Θ-ΕΞΙ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Δ. Δελφών.

2. Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ :
 Την κα. Ευαγγελία Παπαδοπούλου υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε

Φωκίδας, µε αναπληρωτή της, την κα. Κούτσου Αλεξάνδρα υπάλληλο της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ειδικότερα τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
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 παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα
µε τους όρους αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται
για την πληρωμή κάθε λογαριασμού - πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρμοδίως
από τη ΔιευθύνουσαΥπηρεσία.

 εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την
βέλτιστη υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης

 ενημερώνεται για την υλοποίηση της κατασκευής του έργου
 εισηγείται αιτιολογημένα στα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων , για την

ανάγκη τροποποίησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης.

Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας µε ευθύνη του
Προέδρου της και µε γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τόσο στα
τακτικά όσο και στα αναπληρωματικά µέλη της, τρεις τουλάχιστον μέρες πριν από την
ημερομηνία συνεδρίασης. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό µέλος της.
Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του Δήµου ή στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών όπως ορίζεται ειδικότερα στην πρόσκληση του
Προέδρου της. Τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης δεν αμείβονται
για το παραπάνω έργο τους. Η Επιτροπή αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα µε
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων µελών της. Η Διευθύνουσα
Υπηρεσία πριν από τις τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής υποβάλλει σε αυτή
ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία του έργου και τα τυχόν προβλήματα που έχουν
ανακύψει. Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των
σχετικών πρακτικών εκτελεί υπάλληλος του ∆ήµου ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του
Δημάρχου.

ΆΡΘΡΟ 11: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα Προγραμματική
Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα
και τους λοιπούς όρους της Σύμβασης. Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της
σύμβασης δύναται να χορηγηθεί έως το τέλος της Πράξης, μετά από αιτιολογημένη
αίτηση του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου, και τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης. Η ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της
προγραμματικής σύμβασης, δεν μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή
οικονομικού αντικειμένου αυτής.

ΆΡΘΡΟ 12: ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - ΡΗΤΡΕΣ

1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.
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2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των
αντισυμβαλλομένων, παρέχει στον έτερο αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να αξιώσει
αποκατάσταση των συνεπειών των αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου
χρόνου και σε αντίθετη περίπτωση το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση
μονομερώς αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία του, καθώς και να εγείρει
κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της
παρούσης προγραμματικής σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ 13: ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και
ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης η οποία δεν επιλύεται από την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, επιλύεται από τα αρμόδια
δικαστήρια.

ΆΡΘΡΟ 14: ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και
προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται σε τέσσερα (4)
πρωτότυπα, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

Για το ∆ήµο ΔΕΛΦΩΝ
Ο ∆ήµαρχος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓ. ΤΑΓΚΑΛΗΣ

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
Ο Περιφερειάρχης

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

1 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜ.
ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
ΜΗΝΕΣ 33

2

ΠΡΟΣΥΜΒΑ-
ΤΙΚΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

3

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΚΑΙ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ-
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΑΙ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

5

ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΚΑΙ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2021 2022 2023

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΥΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

5

Ο κ. Χρονάς λαμβάνοντας το λόγο στη συνέχεια δήλωσε: “Πριν από όλα θέλουμε να
ξέρουμε αν υπάρχουν οι αναγκαίες αίθουσες σχολείων και πόσα παιδιά αναλογούν
σε κάθε μία από αυτές….
Αν δεν υπάρξει γραπτή βεβαίωση….ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1.Εγκρίνει σύναψη και σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Δελφών, για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο:
«ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΟΛΥΧΩΡΟ» και ΚΕ 2019ΕΠ06600030, σύμφωνα με το ανωτέρω συνημμένο
σχέδιο.

2.Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Προγραμματικής
Σύμβασης.

3.Ορίζει ένα (1) μέλος στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από πλευράς
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του αναπληρωτή του ως εξής:
 Την κα. Ευαγγελία Παπαδοπούλου υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε

Φωκίδας, µε αναπληρωτή της, την κα. Κουτσού Αλεξάνδρα υπάλληλο της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 99

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου Λεβαδέων για το έργο: «Συντήρηση αγροτικής
οδοποιίας στον Δήμο Λεβαδέων (Β΄ΦΑΣΗ)», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για
την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 9940/81/19-
01-2021 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:

Σχετ.:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 100 και 278 αυτού.
2. Τις Διατάξεις του ν.4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)
3. Την ΣΑΕΠ 566.
4. Την µε αριθ. 165/2020 (ΑΔΑ: 9ΣΑΗ7ΛΗ-ΦΝΞ) Απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε την οποία εγκρίθηκε ο πίνακας
υποέργων Β΄ Φάσης που θα χρηματοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν από πιστώσεις
του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003 με τίτλο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” της ΣΑΕΠ566

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την αριθ. 165/2020 (ΑΔΑ: 9ΣΑΗ7ΛΗ-ΦΝΞ) Απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας εγκρίθηκε η ένταξη του υποέργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β΄ΦΑΣΗ)»
προϋπολογισμού 249.000,00€. Το έργο θα εκτελεστεί στην Κοινότητα Λιβαδειάς, (σε
τμήματα της αγροτικής οδού από Λιβαδειά – οικισμό Ανάληψης)

Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης είναι η συνεργασία των
συμβαλλομένων μερών, με σκοπό την υλοποίηση, από τον Δήμο Λεβαδέων, του
έργου του θέματος.

Σκοπός του έργου είναι η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς πρόσβασης
στις αγροτικές περιοχές καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και η ανεμπόδιστη διακίνηση
των παραγόμενων προϊόντων και του ανθρώπινου δυναμικού.

Η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης του έργου,
καθώς ο Δήμος Λεβαδέων αδυνατεί οικονομικά να προβεί στην υλοποίηση του
και η Περιφέρεια στερείται της σχετικής αρμοδιότητας .

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ566 και συγκεκριμένα θα
βαρύνει τις πιστώσεις του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003 με τίτλο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ -
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ”,
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β΄ΦΑΣΗ)»

από πιστώσεις της ΣΑΕ566, ενάριθμο 2017ΕΠ56600003, με τίτλο
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Στη Λαμία, σήμερα την ............/........./ 2021 , οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :
1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία (µε ΑΦΜ: 997947718), και

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη, , κ. ΦΑΝΗ Χ. ΣΠΑΝΟ (Φορέας
Χρηματοδότησης)

2. Ο Δήμος Λεβαδέων, που εδρεύει στη Λιβαδειά (µε ΑΦΜ: 998016227) και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. ΙΩΑΝΝΗ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑ (Κύριος του έργου
& Φορέας Υλοποίησης),

Με βάση τις διατάξεις:
1. Του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-09-2008) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

3. Του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως οι παρ. 1.α και 5 αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012) και με το άρθρο 74 του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ-107 Α/31-
7-174483/17

4. Του π.δ.148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241Α /27- 12-
2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Του ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Του ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Του ν.4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Του ν.4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Του ν.4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και
άλλες διατάξεις».

10. Του ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127 Α΄/29-06-2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το
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Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο,
τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την
αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις

11. Τον ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133 Α΄ /19-07-2018) άρθρο 116 και
179

12. Του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α΄/12-10-2020) Άρθρο 40 «αρμοδιότητες Οικονομικής
Επιτροπής ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού

13. Του ν.4690/2020 (άρθρο 21 παρ. 1) “Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση
προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α' και β' βαθμού”: «Οι
προγραμματικές συμβάσεις όπου ένας εκ των συμβαλλομένων είναι ΟΤΑ α΄ ή β΄
βαθμού, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 225του ν.3852/2010 (έλεγχος
νομιμότητας).».

και έχοντας υπόψη:
1. Την με α.π. 41855/28-04-2020 (Α∆Α: 6ΝΜ346ΜΤΛΡ-ΖΕΘ) έγκριση της ΣΑΕΠ566, για το

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020.
2. Την µε αριθ. 165/2020 (ΑΔΑ: 9ΣΑΗ7ΛΗ-ΦΝΞ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε την οποία εγκρίθηκε ο πίνακας υποέργων Β΄ Φάσης
που θα χρηματοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν από πιστώσεις του ενάριθμου
2017ΕΠ56600003 της ΣΑΕΠ566.

3. Την με αριθ. 284/2020 (ΑΔΑ: ΨΕ8ΗΩΛΗ-5ΥΒ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε η με 82/23-09-2020 τεχνική μελέτη
προϋπολογισμού 249.000,000€ με ΦΠΑ.

4. Την µε αριθ. /2020 (ΑΔΑ: ) Απόφαση της Οικονομικής Έπιτροπής της Περιφέρειας
Στερεά Ελλάδας µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής
Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για την
υπογραφή της καθώς και ο ορισμός εκπροσώπων µε τους αναπληρωτές τους για την
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης .

5. Την µε αριθ. 330/2020 (ΑΔΑ: 64ΦΠΩΛΗ-602) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λεβαδέων, µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση της κ. Δημάρχου
για την υπογραφή της ο ορισμός εκπροσώπου µε τον αναπληρωτή του για την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών, με
σκοπό την υλοποίηση, από τον Δήμο Λεβαδέων, του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β’ ΦΑΣΗ)» που θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της
Περιφέρειας και συγκεκριμένα από πιστώσεις του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003 της
ΣΑΕΠ566 .

Το έργο αφορά, την αποκατάσταση τμημάτων μήκους 1200μ. και πλάτους 6,00μ. εντός
συνολικού μήκους 2.800μ της αγροτικής οδού που συνδέει τον οικισμό Ανάληψης με την
συνοικία Ζαγαρά Λιβαδειάς ο οποίος εξυπηρετεί γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με συνέπεια
τη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης των τροχοφόρων στα αγροτεμάχια, η οποία
πρόσβαση μέχρι σήμερα, και ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, είναι προβληματική.

Το παρόν έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:
 Καθαρισμός τάφρου σε μήκος 2.200,00m
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 Αποξήλωση ασφαλτοτάπητα,
 Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
 Κατασκευή υποβάσεως συμπυκνωμένου πάχους 0,10 cm σε μήκος 1.000,00m
 Κατασκευή βάσεως σε μήκος 1.000,00m
 Φρεζάρισμα
 Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης
 Ασφαλτόστρωση
 Τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας και διαγράμμιση

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο θα εκτελεστεί στην Κοινότητα Λιβαδειάς, (σε τμήματα της αγροτικής οδού από
Λιβαδειά – οικισμό Ανάληψης)

ΑΡΘΡΟ 3 : ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει:
1. Την χρηματοδότηση του έργου, από πιστώσεις του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003,

την εξασφάλιση των σχετικών χρηματορροών και την έκδοση όλων των σχετικών
διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για την ομαλή χρηματοδότηση και πληρωμή
του έργου.

2. Την διενέργεια των πληρωμών του έργου, δια του Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης που θα διενεργήσει τις σχετικές πληρωμές ως υπόλογος διαχειριστής
του έργου.

3. Τον ορισμό εκπροσώπου της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Β. Ο Δήμος Λεβαδέωναναλαμβάνει:
 Τον ορισμό εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 Την χρηματοδότηση κάθε επιπλέον δαπάνης μελετών και εργασιών πέραν των

περιγραφόμενων στην παρούσα προγραμματική.
 Την μέριμνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση των απαιτούμενων

μελετών, αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων πριν από τη δημοπράτηση του έργου.
 Την δημοπράτηση, την υπογραφή σύμβασης µε τον ανάδοχο, την επίβλεψη

κατασκευής του έργου και την παραλαβή του.
 Την μέριμνα για την απομάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται επί του χώρου,

ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη εγκατάσταση του εργοταξίου και η έναρξη
των εργασιών.

 Την γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και την
ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης του έργου.

 Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου μετά τη διοικητική παραλαβή για χρήση
και μέχρι την οριστική παραλαβή του. Την καθολική μέριμνα, μετά την
οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση του έργου και των εγκαταστάσεών
του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον μέτρου για την
αποτροπή βλαβών ή καταστροφών.

 Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα στη χρηματοδότηση του έργου από
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, µέσω ανοικτής εκδήλωσης ή ανακοίνωσης στον
τοπικό τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο και την κατασκευή ενημερωτικής πινακίδας
για το έργο.

 Την αποστολή στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας κάθε πιστοποίησης δαπάνης και λογαριασμό έργου που φέρει την
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έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου συνοδευμένη από όλα τα λοιπά
δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόµο, (σε αντίγραφα) προκειμένου να
προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής.

 Την ενημέρωση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού σχετικά με την πορεία
υλοποίησης του έργου και την κοινοποίηση σε αυτή λογαριασμών του έργου.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
1. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται, σύμφωνα µε την σχετική τεχνοοικονομική

μελέτη, στο ποσό των 249.000,00€, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η εκτιμώμενη
δαπάνη αναθεώρησης, οι απρόβλεπτες δαπάνες, Απολογιστικές εργασίες για ΑΕΚΚ
αναθεωρήσεις και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί και αναλύεται ως ακολούθως:

Α/
Α Συνοπτική περιγραφή Μερική Δαπάνη

(Ευρώ)
Α ΟΜΑΔΑ Α – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 48.427,35
Β ΟΜΑΔΑ Β – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 15.071,50
Γ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 83.420,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 146.918,85
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18% 26.445,39
Συνολική δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη 173.364,24
Απρόβλεπτα 15% 26.004,64
Σύνολο Σ1 199.368,88
Πρόβλεψη αναθεώρησης 300,00
Απολογιστικές Εργασίες χωρίς ΓΕ & ΟΕ 1.137,57
Σύνολο Σ2 200.806,45
ΦΠΑ 24% 48.193,55
Τελική δαπάνη Έργου 249.000,00

2. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ566 και συγκεκριμένα θα βαρύνει τις
πιστώσεις του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003, σύμφωνα με την µε αριθ. 165/2020 (ΑΔΑ:
9ΣΑΗ7ΛΗ-ΦΝΞ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας
µε την οποία εγκρίθηκε ο πίνακας υποέργων Β΄ Φάσης που θα χρηματοδοτηθούν και θα
υλοποιηθούν από πιστώσεις του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003 της ΣΑΕΠ566.
3. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σταδιακά μετά από την πιστοποίηση των
εργασιών σύμφωνα µε τις διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων.
4. Οι πληρωμές στο έργο θα πραγματοποιούνται από το Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης, σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις,

ΑΡΘΡΟ 5 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

1. Η ισχύς της παρούσας προγραμματικής σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η
διάρκειά της ορίζεται τριάντα τέσσερις (34) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα
περιλαμβάνεται η δημοπράτηση του έργου, η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση
του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Με την οριστική παραλαβή
του έργου, ολοκληρώνεται το αντικείμενο της παρούσας και αυτή λύεται αυτοδίκαια.
2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται, έως
δώδεκα (12) μήνες, µε έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς
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αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

1. Ο Δήμος Λεβαδέων είναι ο µόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων,
συμπεριλαμβανομένου του αναδόχου, σχετιζομένων είτε µε το καθεστώς ιδιοκτησίας
και τη χρήση των χώρων παρέμβασης είτε µε τη µη λήψη όλων των κατά νόμο
απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων και τη µη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση του έργου.
2. Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαιτίας
οποιωνδήποτε νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων σχετιζομένων είτε µε το καθεστώς
ιδιοκτησίας, είτε µε το περιβαλλοντικό και πολεοδομικό καθεστώς, είτε για άλλους
λόγους που ανάγονται στις κατά την παρούσα σύμβαση και τον νόμο υποχρεώσεις του
Δήμου, ο Δήμος Λ ε β α δ έ ω ν ευθύνεται κατά νόμο έναντι της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας. Στην περίπτωση αυτή η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διατηρεί αξιώσεις
αποζημίωσης έναντι του Δήμου.
3. Ο Δήμος Λεβαδέων είναι ο µόνος υπεύθυνος για καταβολή αποζημιώσεων και για την
εκπλήρωση των προβλεπόμενων στην εργολαβική σύμβαση και την κείμενη νομοθεσία
υποχρεώσεων έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων που διεκδικούν
δικαιώματα από την αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο αδυναμία ή
καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης του έργου.
4. Ο Δήμος Λεβαδέων οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητας
του και γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και
ολοκλήρωση των έργων και την απορρόφηση των πιστώσεων.
5. Σε περίπτωση που παρά τις απαλλακτικές κατά την παρούσα σύμβαση ρήτρες για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο ανάδοχος ή άλλα τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και για οποιονδήποτε λόγο η Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας υποχρεωθεί, παρά την αποκλειστική ευθύνη του Δήμου Λεβαδέων, να καταβάλει
ποσά σε τρίτα πρόσωπα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μπορεί να αναζητήσει
αναγωγικά τα καταβληθέντα ποσά από τον Δήμο Λεβαδέων, δυνάμει της παρούσας
προγραμματικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Τα συμβαλλόμενα μέρη για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ορίζουν
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου. Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3)
µέλη, εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, µε τους νόμιμους αναπληρωτές τους, και
ειδικότερα:
Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας :
 κ. Ισιδώρα Παπαντωνίου, Προϊστάμενο της Δ.Τ.Ε ΠΕ Βοιωτίας, ως πρόεδρο, με

αναπληρώτρια την κ. Βήττα Δήμητρα, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε ΠΕ Βοιωτίας
Δύο εκπροσώπους του Δήμου Λεβαδέων :
 κ. Λογαρά Σταυρούλα κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών – υπάλληλο της Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την κ.
Σωτηρωπούλου Ρεγγίνα κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.

 κ. Μαριδάκη Δέσποινα κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την κ.
Μπάτσου Ευαγγελία κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών - υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ειδικότερα τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα µε
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τους όρους αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται για την
πληρωμή κάθε λογαριασμού - πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρμοδίως από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία.
β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την
βέλτιστη υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης
γ) ενημερώνεται για την υλοποίηση της κατασκευής του έργου
δ) εισηγείται αιτιολογημένα στους συμβαλλόμενους για την ανάγκη τροποποίησης των
όρων της προγραμματικής σύμβασης.

Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας, µε ευθύνη του Προέδρου
της και µε γραπτή πρόσκληση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί συλλογικών
οργάνων. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό µέλος της. Κάθε θέμα που αφορά τον
τόπο και τον χρόνο των συνεδριάσεων ρυθμίζεται με σχετικές αποφάσεις – προσκλήσεις
του προέδρου. Η Επιτροπή αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα, µε απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων µελών της. Τα μέλη της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους.
Λοιπά θέματα που αφορούν την λειτουργία της, ρυθμίζονται με σχετικές αποφάσεις της
επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα Προγραμματική
Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και
τους λοιπούς όρους της Σύμβασης.
Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης, έως δώδεκα (12) μήνες, δύναται να
χορηγηθεί έως το τέλος της Πράξης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου
συμβαλλόμενου, και τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
Η ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης, δεν
μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΡΗΤΡΕΣ

1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.
2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των αντισυμβαλλομένων,
παρέχει στον έτερο αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των
συνεπειών των αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε αντίθετη
περίπτωση, το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς, αξιώνοντας κάθε θετική ή
αποθετική ζημία του, καθώς και να εγείρει κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται
στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της παρούσης προγραμματικής συμβάσεως.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και
ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης η οποία δεν επιλύεται από την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, επιλύεται από τα αρμόδια
Δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 11 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς
απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται σε πέντε (5) πρωτότυπα, από
τα οποία η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα λάβει δύο (2).

Για το
Δήμο Λεβαδέων

Για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος

Ο Δήμαρχος Ο Περιφερειάρχης

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1 Διάρκεια προγρ/κής Σύμβασης
(34 μήνες)

2 Προσυμβατικές διοικητικές
ενέργειες

3
Σύνταξη διακήρυξης, τευχών
δημοπράτησης και αποφάσεις για
την εκτέλεση του έργου

4
Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης
και επιλογή αναδόχου -
υπογραφή σύμβασης.

5 Διαχείριση και υλοποίηση του
έργου

6 Παράδοση και παραλαβή του
έργου.

7 Διαχειριστική ολοκλήρωση του
έργου

8 Χρόνος παράτασης 12 μήνες (αν
απαιτηθεί)
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Ο κ. Μπέτσιος ψήφισε υπέρ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει σύναψη και σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεάς και του Δήμου Λεβαδέων για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Β΄ΦΑΣΗ)», σύμφωνα με το ανωτέρω συνημμένο σχέδιο.

2. Ορίζει έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας καθώς και τον αναπληρωτή του, στην Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης, ως ακολούθως:

Την κ. Παπαντωνίου Ισιδώρα, αν. προϊσταμένη της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο με
αναπληρώτρια την κ. Βήττα Δήμητρα, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας
3. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 100

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 25ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003
«Συντηρήσεις - Βελτιώσεις Αγροτικής Οδοποιίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» της ΣΑΕΠ
566.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 6254/40Α/15-01-2021
έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 101

ΘΕΜΑ 26ο: Δημοπράτηση με ανοικτό διαγωνισμό του έργου: «Αποκατάσταση αναβαθμού
προστασίας γέφυρας επί του Σπερχειού ποταμού στην περιοχή Μεσαίας Κάψης» της ΚΑΠ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, προϋπολογισμού 54.250,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 8565/457/14-01-2021
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
α)τη δαπάνη για το έτος 2021 του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΨΗΣ» ,ΚΑΠ
Επενδύσεων.
β)τη δημοπράτηση με ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με το σύστημα προσφοράς με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016) και κατασκευής του ανωτέρω
έργου.
γ)την περίληψη διακήρυξης, τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
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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 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 του πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή της ΔΤΕ/ΠΣΕ), να
κοινοποιούνται και να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 102

ΘΕΜΑ 27ο:Δημοπράτηση του έργου «Εργασίες συντήρησης κατασκηνώσεων Ι.Μ.Χαλκίδας»
προϋπολογισμού 250.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.10793/443/19-01-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς στη συνέχεια ανέφερε: “Το συγκεκριμένο έργο αφορά την Ι. Μ . Χαλκίδας, που δεν
μπορούμε να την υποκαθιστούμε συνεχώς στο ζήτημα των υποχρεώσεων της….
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.

Οι κ.κ. Δούρος και Μπέτσιος ψήφισαν λευκό.

Ο κ. Σιαλμάς ψήφισε θετικά αιτιολογώντας ότι πρόκειται για κατασκηνώσεις που θα
φιλοξενήσουν παιδιά φτωχών οικογενειών

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε :“Εμείς θα ψηφίσουμε λευκό. Την ίδια πολιτική στάση είχαμε
κρατήσει και στη συνεδρίαση έγκρισης του συγκεκριμένου έργου. Θέλω να σας υπενθυμίσω,
έναν ιδιαίτερα «προβληματικό» όρο της σύμβασης, με τον οποίο η εκκλησία αναλαμβάνει την
προβολή του έργου. Θέλω με όλη την ειλικρίνεια, που έχει η τοποθέτηση μου, να μην εμπλέξουμε
την εκκλησία στην πολιτική. Να προστατεύσουμε τη λειτουργία και των δύο θεσμών. Άλλο είναι η
αυτοδιοίκηση και άλλο η εκκλησία. Μπορούμε να βοηθήσουμε σε κάποια σημεία και να το
πράξουμε, αν και εφόσον, φυσικά μας το επιτρέπουν οι οικονομικές μας δυνατότητες.

ΑΔΑ: 614Ν7ΛΗ-ΨΣΤ



75/89

Θεωρούμε ότι πολλά από αυτά τα έργα, θα μπορούσαν να έχουν αντιμετωπιστεί μέσα από τις
οικονομικές δυνατότητες της κάθε μητρόπολης».

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

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

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ Ι.Μ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ», 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,
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.
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 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 103

ΘΕΜΑ 28ο:Δημοπράτηση του 7ου υποέργου: «Επισκευή - συντήρηση Κέντρου Υγείας Αταλάντης»
του έργου: «Επισκευή - συντήρηση Κέντρων Υγείας Στερεάς Ελλάδας» προϋπολογισμού
180.000,00€ με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 11738/623/20-01-2021
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς για το εν λόγω θέμα δήλωσε: “Η κτιριακή κατάσταση του Κ.Υ Αταλάντης καθιστά τις
επισκευές απαραίτητες και επείγουσες….
Δεν έχουμε αντίρρηση στην συγκεκριμένη παρέμβαση…. Θεωρούμε, όμως πολιτικά σκόπιμο να
αποσαφηνίσουμε πως αυτό δεν σημαίνει υποκατάσταση των ευθυνών και των υποχρεώσεων του
Υπουργείου υγείας…. Είναι συνεπώς προφανές πως πρέπει να ζητήσουμε ειδική
χρηματοδότηση για αυτό, αλλά και για όλες τις ανάλογες παρεμβάσεις της Περιφέρειας.”

Ο κ. Δούρος έκανε την εξής δήλωση: “Όσον αφορά το θέμα το ψηφίζω . Επειδή όμως έχει
μεγάλη σχέση το θέμα των χρημάτων 2.360.000 € που δόθηκαν από την προηγούμενη
περιφερειακή αρχή για τα κέντρα υγείας της Στερεάς Ελλάδας στην τελευταία συνεδρίαση κάτι
που έχω και σαν επίκαιρη ερώτηση για το αυριανό Π.Σ. Εγώ δεν θα είμαι αρνητικός στο να
δοθούν χρήματα, αν και έχω τοποθετηθεί ότι το μεγάλο ζήτημα είναι ότι το ίδιο το υπουργείο
υγείας πρέπει να δώσει χρήματα για τις δομές υγείας. Το υπουργείο υγείας στο φετινό
προϋπολογισμό έχει λιγότερα χρήματα από ότι ήταν την προηγούμενη χρονιά . Παρόλα αυτά
επειδή πιστεύω ότι η περιφερειακή αρχή σε αυτή την πανδημία που ζούμε πρέπει να βοηθά όπου
μπορεί και επειδή είναι χρήματα τα οποία επί της ουσίας είχαν εγκριθεί από την προηγούμενη
περιφερειακή αρχή θα πω ναι . Επιφυλάσσομαι όμως με την τοποθέτηση μου στην αυριανή
συνεδρίαση όσον αφορά τα κέντρα υγείας Φωκίδας που δεν συμπεριλαμβάνονται στα 2.360.000
€ που είχαν επί της ουσίας εγκριθεί από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή,και χωρίς να
υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. ”

Ο κ. Σιαλμάς ψήφισε υπέρ υιοθετώντας την επισήμανση του κ. Δούρου.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε υπέρ επισημαίνοντας: “Σαφώς δεν μπορούμε να αρνηθούμε.
Η κατάσταση είναι τραγική στο συγκεκριμένο κτίριο του κέντρου υγείας Αταλάντης. Από την άλλη
πρέπει να διεκδικήσουμε, η χρηματοδότηση να γίνεται από το ίδιο το υπουργείο και σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να γίνει εκχώρηση αρμοδιοτήτων χωρίς την αντίστοιχη μεταφορά πόρων.
Το έχει πληρώσει αυτό η αυτοδιοίκηση και στο Α και στο Β βαθμό, καλό είναι να μπει ένα φρένο.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει:
α/τη δημοπράτηση με ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης (άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016) και κατασκευής του 7ου υποέργου: «Επισκευή -
συντήρηση Κέντρου Υγείας Αταλάντης» του έργου: «Επισκευή - συντήρηση Κέντρων Υγείας
Στερεάς Ελλάδας» προϋπολογισμού 180.000,00€ με ΦΠΑ.

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.
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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 104

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Γραμματικοπούλειο Τρίγκειο και
Μπάλειο ΘΧΠ Ιτέας-ανέγερση νέας πτέρυγας-διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου-εξοπλισμός»
προϋπολογισμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 9330/164/15-01-2021
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Δούρος επ’ευκαιρία της συζήτησης του εν λόγω θέματος επανέφερε ερώτηση που είχε
κάνει σχετικά με τη λειτουργία του γηροκομείου Άμφισσας για την οποία ζήτησε και γραπτή
απάντηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ. Ι/18-12-2020(ολοκληρώθηκε 12-01-2021) Πρακτικό Αποσφράγισης
Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής Προσφοράς της αρμόδιας επιτροπής της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΕΙΟ ΤΡΙΓΚΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΑΛΕΙΟ
ΘΧΠ ΙΤΕΑΣ-ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ-
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ», με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 93589 προϋπολογισμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε.
Φωκίδας.
2.Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’, με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 175230 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
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έκπτωσης ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (35,79%) επί των τιμών
του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 105

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση τμήματος επαρχιακής οδού
Σπερχειάδας - Λευκάδας» προϋπολογισμού 330.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 8940/485/15-01-
2021 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 από 14-01-2021 Πρακτικό Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-
Οικονομικής Προσφοράς της αρμόδιας επιτροπής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με
Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 93442,προϋπολογισμού 330.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.
2. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ",
με Α.Α.Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 174299 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα
εννιά τοις εκατό και εξήντα επτά (49,67%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 106

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση: α) πρακτικών αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού για την «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας για δύο (2) έτη», β) ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και γ) τη συνέχιση της
διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης ,προϋπολογισμού 62.000,00€
με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 9362/484/18-01-2021
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει τα υπ’αριθμ. Ι/12-01-2021 και ΙΙ/13-01-2021 Πρακτικά σχετικά με την αποσφράγιση
& έλεγχο: των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών και οικονομικών προσφορών
της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Συντήρηση
κτιριακών εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, για δύο (2) έτη»,
συνολικού προϋπολογισμού 62.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (χωρίς ΦΠΑ:
50.000,00 €, ΦΠΑ: 12.000,00 €) .

2. Αναδεικνύει ως προσωρινούς μειοδότες για την εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία ως εξής:
 Για το Τμήμα Α΄: την εταιρεία “APLICΑ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΥΓΕΡΗ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε. με

συνολική προσφερόμενη τιμή 44.292,8 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό
έκπτωσης 6%

 Για το Τμήμα Β΄: την εταιρεία: ΚΟΪΤΣΑΝΟ Δ. ΑΝΔΡΕΑ με προσφερόμενη τιμή
11.160,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό έκπτωσης 25%

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 107

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο:«Συντήρηση-κατασκευή τεχνικών
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οδικού δικτύου Πετράλωνα-Βράχα», της Π.Ε. Ευρυτανίας και κατακύρωση της
σύμβασης,προϋπολογισμού 63.000,00 € με τον Φ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 277738/3828/18-01-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ. 2/18-01-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για το
έργο:«Συντήρηση-κατασκευή τεχνικών οδικού δικτύου Πετράλωνα-Βράχα», της Π.Ε.
Ευρυτανίας και κατακύρωση της σύμβασης,προϋπολογισμού 63.000,00 € με τον Φ.Π.Α.
2.Κατακυρώνει τη σύμβαση για το εν λόγω έργο, στην επιχείρηση «ΜΠΟΥΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»(Δ/νση: Μικρό Χωριό Ευρυτανίας) με ποσοστό έκπτωσης σαράντα έξι τοις
εκατό (46,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 108

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου & συνολικής προθεσμίας της μελέτης
«Ακτομηχανική προστασία ακτών Παρνασσίδας», Π.Ε. Φωκίδας αναδόχου σύμπραξη : «Κ/Ξ
CNWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΔΡΙΜΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ. 8081/142/14-01-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς τόνισε: “Είναι τραγικό…. Η συγκεκριμένη μελέτη ξεκίνησε το 2005 και ακόμη δεν
τελείωσε επειδή καθυστερούν η ΜΠΕ, η περιβαλλοντική αδειοδότηση και να εκδοθεί η σχετική
ΑΕΠΟ από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ … όταν ο φάκελος κατατέθηκε τον Φλεβάρη του
2019….
Θα Ψηφίσουμε την παράταση….. αν η Περιφερειακή αρχή δημοσιοποιήσει τους λόγους
καθυστέρησης και αναγνωρίσει τις ευθύνες του αντίστοιχου Υπουργείου.”

Οι κ.κ. Δούρος, Σιαλμάς και Αναγνωστάκης ψήφισαν θετικά υιοθετώντας τις επισημάνσεις
του κ. Χρονά

Ο κ. Μπέτσιος ψήφισε υπέρ επισημαίνοντας ότι υπάρχουν σοβαρές ευθύνες για την
πολύχρονη καθυστέρηση του έργου.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης «Ακτομηχανικής προστασίας
ακτών Παρνασσίδας» έως 31-12-2021 για την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και την έκδοση της σχετικής ΑΕΠΟ, Αναδόχου Σύμπραξη : «Κ/Ξ CNWAY
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ- ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΔΡΙΜΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ», καθόσον οι
καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 109

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 253419/868/01-12-2020(ΑΔΑ:ΨΒ4Κ7ΛΗ-ΝΘΖ) απόφασης
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των
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συνεπειών από την δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 29/11/2020 στο Δήμο Καρύστου
στην Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 7505/25/13-01-2021
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Εύβοιας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’αριθμ. 253419/868/01-12-2020 σε ορθή επανάληψη 2-12-2020 με
(ΑΔΑ:6Δ6Π7ΛΗ-Φ9Ν) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και
μέσων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις
29/11/2020 στο Δήμο Καρύστου στην Π.Ε. Εύβοιας με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

1.- Την ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας – Π.Ε. Εύβοιας για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2.- Διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των συνεπειών απο την δασική
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 29/11/2020 στο Δήμο Καρύστου στην Π.Ε. Εύβοιας.
3.Την απευθείας μίσθωσης των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεσης εργασιών :

Α/Α ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

1
ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

‘’ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ’’

ΥΔΡΟΦΟΡΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΏΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

2 ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΔΡΟΦΟΡΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΏΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

3 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΔΡΟΦΟΡΑ

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ D6

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΡΙΚΏΝ ΖΩΝΩΝ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΏΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

4 ΤΣΙΟΥΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΏΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

5 ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΑΦΟΙ
ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΏΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

6 ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΏΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

7 ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΏΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

8 ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΥΔΡΟΦΟΡΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΏΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

9 ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΔΡΟΦΟΡΑ

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ D6

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΡΙΚΏΝ ΖΩΝΩΝ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΏΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

4.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του
μηχανήματος, που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης, τον πίνακα ωρών εκτέλεσης της
εργασίας και τον αντίστοιχο πίνακα λειτουργίας GPS.
Ο πίνακας ωρών εκτέλεσης της εργασίας θα υπογραφεί από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον
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Προϊστάμενο του Τμήματος Π.Π. και τον αρμόδιο κάθε φορά υπάλληλο του τμήματος που έχει
οριστεί ως υπεύθυνος για την τεχνική αστυνόμευση της εθνικής ή επαρχιακής οδού (αν αφορά
εργασίες οδοποιίας) ή αντίστοιχα του ποταμού ή χειμάρρου της περιφερειακής ενότητας (αν
αφορά εργασίες ρεμάτων) και επίσης θα θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο του τμήματος στο
οποίο ανήκει ο αρμόδιος υπάλληλος, σε συνδυασμό με την υπ. Αριθμ.2135/18-12-2019 πρακτ.
41/18-12-2019 (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.
5.-Η επίβλεψη (με τις σχετικές οδηγίες) και η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από το Τμήμα

Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Εύβοιας σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.
Εύβοιας, στα οποία έχουν οριστεί υπεύθυνοι για την τεχνική αστυνόμευση του εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου ή αντίστοιχα των ποταμών και χειμάρρων της περιφερειακής
ενότητας, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. της Π.Σ.Ε. (Αριθμ. 3203/84663, ΦΕΚ 2201, τ.Β, 28-6-17
Απόφαση Έγκριση Τροποποίησης - Επικαιροποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.)
6.- 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 και ώρες εργασίας του/ων μηχανήματος/ων θα
καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Εύβοιας και τα
αρμόδια τμήματα της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας, σε συνδυασμό με τα στοιχεία χρήσης GPS.

(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 »

(δ6) Λειτουργία GPS για την δορυφορική παρακολούθηση κατά την διάρκεια των
εργασιών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 110

ΘΕΜΑ 35 ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 6423/44/13-01-2021(ΑΔΑ:698Μ7ΛΗ-Λ65) απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 8097/50/14-01-2021
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα 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. 6423/44/13-01-2021(ΑΔΑ:698Μ7ΛΗ-Λ65) Ορθή επανάληψη, απόφαση
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του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Φθιώτιδας με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

1.- Την απευθείας μίσθωσης των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεσης
εργασιών :
1) Τα με αριθμό κυκλοφορίας ΖΗΚ 9036, ΝΚΑ 2442, ΝΚΗ 2781, ΜΕ 82463, ΜΕ 83307, ΜΕ
87609, ΜΕ 117069, ΜΕ 117080, ΜΕ 124666, ΜΕ 125583, ΜΕ 126209, ΜΕ 128850, ιδιωτικά
μηχανήματα τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα και το υπ. Αριθμ. ΜΕ 83312,
τύπου φρέζα χιονιού, ιδιοκτησίας ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για επιφυλακή περίπου 20 ημερολογιακών ημερών ή περίπου τετρακοσίων
εβδομήντα (470) ωρών έκαστο που θα καλύπτει όλη την διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2021.
Η δαπάνη μίσθωσης των εκχιονιστικών μηχανημάτων θα υπολογιστεί , σύμφωνα με τις

εκάστοτε καιρικές συνθήκες που θα προκύπτουν κατά την διάρκεια όλου του ημερολογιακού
έτους 2021 και κατά την κρίση των υπηρεσιακών στελεχών ( Δ.Τ.Ε. , Αντιπεριφερειάρχη Π..Ε.
Φθιώτιδας) και θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του
αρμοδίου Τμήματος Π.Π. και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων σύμφωνα με
την 1769/22-12-2020 πρακτ. 48/22-12-2020 (ΑΔΑ: Ω6ΨΔ7ΛΗ-ΕΑΧ) Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στ. 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 εκάστοτε συντονιστή του κέντρου

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

2.- 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.

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

(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή-οδηγού και για συνολικά (4)
εφεδρικούς χειριστές - οδηγούς 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 »

ε) Οι χειριστές-οδηγοί και οι βοηθοί αυτών θα κατέχουν την απαιτούμενη άδεια χειριστή
μηχανημάτων έργων σύμφωνα με το ΠΔ 113/2012.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 111

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 4892/14/13-01-2021(ΑΔΑ:Ψ2ΒΓ7ΛΗ-Κ76) απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση
έκτακτων φυσικών φαινομένων (βροχοπτώσεις από 11/01/2021)Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 9629/25/18-01-2021
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας) προς την
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Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’αριθμ. 4892/14/13-01-2021 (ΑΔΑ:Ψ2ΒΓ7ΛΗ-Κ76) απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση
έκτακτων φυσικών φαινομένων (βροχοπτώσεις από 11/01/2021)Π.Ε. Ευρυτανίας με την οποία
αποφασίστηκαν τα εξής:

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

2. Την έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που
προξένησαν οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις), που εκδηλώθηκαν από τις 11.01.2021 στην
περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

3. Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Το ΜΕ 86708 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΝΤΑΛΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ για

τον καθαρισμό του οδικού δικτύου Πετρίλια – Τροβάτο – Δέντρο - Κουστέσα – όρια Νομού και
στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.

(β) Το ME 63031 IX μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας
ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΥ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε. για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου Δέντρο – Κουστέσα-
Βραγγιανά και το ΜΕ 67029 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου Βραγγιανά – Έλατος – όρια Νομού και στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.

(γ) Το ΜΕ 86702 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα, ιδιοκτησίας ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ για τον καθαρισμό του οδικού Βαρβαριάδα – Άγραφα, και στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Αγράφων.

(δ) Το ΜΕ 34457 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΓΚΟΥΡΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Απεραντίων.

4. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, σε συνδυασμό
με την υπ’ αριθ. 1767/2020 (Πρακτ. 48/1228-12-2020) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

5. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι δε ημέρες

και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε

χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,

καλοριφέρ, φλάς και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της
υπηρεσίας.

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 112

ΘΕΜΑ 37ο:Έγκριση της υπ’αριθμ.8478/18/16-01-2021 (ΑΔΑ:6Χ4Τ7ΛΗ-ΙΑ6)απόφασης του
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Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση
έκτακτων φυσικών φαινομένων (Βροχοπτώσεις - χιονοπτώσεις από 15/01/2021).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 10870/28/19-01-2021
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 8474/18/16-01-2021(ΑΔΑ:6Χ4Τ7ΛΗ-ΙΑ6)(και όχι την υπ’ αριθμ.
8478/18/16-01-2021 που εκ παραδρομής αναφέρθηκε στον τίτλο της Πρόσκλησης) απόφαση
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση
έκτακτων φυσικών φαινομένων (Βροχοπτώσεις - χιονοπτώσεις από 15/01/2021)με την οποία
αποφασίστηκαν τα εξής:

1.Την ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας.
2.Την συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1830/2020 (Πρακτ. 49/28-12-2020) απόφαση της Ο.Ε.
ως εξής:

Ονοματεπώνυμο Α.Φ.Μ. Έδρα
ΣΚΑΡΤΣΙΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 046265112 Αγία Τριάδα

3.Την έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που
προξένησαν οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις - χιονοπτώσεις), που εκδηλώθηκαν από
τις 15.01.2021 στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
4.Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Το ΜΕ 51583 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα-φορτωτή, ιδιοκτησίας ΣΚΑΡΤΣΙΟΥΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κτημενίων.
(β) Το ΚΗΑ 7273 φορτηγό όχημα που φέρει αλατοδιανομέα – λεπίδα, ιδιοκτησίας

ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Βίνιανης.

(γ) Το ΜΕ 93867 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου λεπίδα αποχιονισμού - αλατοδιανομέας,
ιδιοκτησίας ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας.

(δ) Το ΜΕ 135749 IX μηχάνημα έργου τύπου εκχιονιστικό (αλατοδιανομέας), ιδιοκτησίας
ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Αγράφων.

(ε) Το ΜΕ 93855 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας Κ & Τ ΓΟΥΛΑΣ ΟΕ για τον
καθαρισμό και την διευθέτηση της κοίτης του υδατορέματος στην Δυτική Φραγκίστα.

(στ) Το ΜΕ 86716 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΝΤΟΥΣΙΚΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ
για τον καθαρισμό και την διευθέτηση της κοίτης του υδατορέματος στον Φουρνά.

5.Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, σε
συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 1767/2020 (Πρακτ. 48/22-12-2020) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
6. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι δε ημέρες

και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε

χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,

καλοριφέρ, φλάς και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της
υπηρεσίας.

(δ) Οι χειριστές-οδηγοί και οι βοηθοί αυτών θα κατέχουν την απαιτούμενη άδεια χειριστή
μηχανημάτων έργων σύμφωνα με το ΠΔ 113/2012.

(ε) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
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Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(ε1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις

των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες,
κλπ.

(ε2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(ε3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(ε4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 113

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 9540/33/16-01-2021(ΑΔΑ:Ψ3Κ07ΛΗ-3ΕΜ) απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί απόφασης διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή
ιδιωτικών μηχανημάτων στον αποχιονισμό και ρίψη άλατος του επαρχιακού οδικού δικτύου της
Π.Ε. Βοιωτίας, την 16/01/2021.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 10667/50/16-01-2021
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Βοιωτίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς τόνισε: “Προβληματιζόμαστε για τον αριθμό των μηχανημάτων που διατέθηκαν…..
σε σχέση με τους άλλους νομούς…. Και περιμένουμε τις ανάλογες εξηγήσεις.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’αριθμ. 9540/33/16-01-2021(ΑΔΑ:Ψ3Κ07ΛΗ-3ΗΜ) απόφαση της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί απόφασης διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή
ιδιωτικών μηχανημάτων στον αποχιονισμό και ρίψη άλατος του επαρχιακού οδικού δικτύου της
Π.Ε. Βοιωτίας, την 16/01/2021 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

(χιονοπτώσεις), που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στην Π.Ε. Βοιωτίας.
3.Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεση εργασιών:

1) Το με αρ. κυκλ. ME 121684 όχημα (UNIMOG λεπίδα-αλατιέρα 3.5 tn), ιδιοκτησίας Καρρά
Χαράλαμπου, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στην
ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
1,α) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 93433 όχημα (UNIMOG λεπίδα-αλατιέρα 3.5 tn ), ιδιοκτησίας Καρρά
Χαράλαμπου, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021
στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
2) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 93838 όχημα (UNIMOG λεπίδα-αλατιέρα 3.5 tn ), ιδιοκτησίας Βιέννα Χριστίνας,
για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στην ευρύτερη
περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
2,α) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 34384 μηχ/μα μηχ/κός εκσκαφέας (λεπίδα), ιδιοκτησίας Βιέννας Χριστίνας, για
την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στην ευρύτερη
περιοχή (Ελικώνας-περιοχές) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
3) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 64524 μηχ/μα μηχ/κός εκσκαφέας (λεπίδα), ιδιοκτησίας Βιέννα Ιωάννη, για την
αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στην ευρύτερη περιοχή
(Ελικώνας-περιοχές) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
4) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 130351 μηχ/μα μηχ/κός εκσκαφέας (λεπίδα), ιδιοκτησίας Φυτίλη Λουκά, για την
αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στην ευρύτερη περιοχή
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(Ελικώνας-περιοχές) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
5) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 120349 μηχ/μα (μηχ/κός εκσκαφέας με λεπίδα), ιδιοκτησίας Μούργου Νικολάου
για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στην ευρύτερη
περιοχή (Δίστομο όρια Νομού-περιοχές) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
6) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 130160 μηχ/μα (μηχ/κός εκσκαφέας με λεπίδα), ιδιοκτησίας αφοί Βόγλη
Παρασκευά για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στην
ευρύτερη περιοχή (Αγ.Τριάδα,Αγ.Άννα) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
7) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 107616 μηχ/μα (μηχ/κός εκσκαφέας με λεπίδα), ιδιοκτησίας Ζώνα Λουκά, για την
αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στην ευρύτερη περιοχή
(Αγ.Τριάδα, Αγ.Άννα) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
8) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 74856 μηχ/μα (UNIMOG λεπίδα-αλατιέρα), ιδιοκτησίας Κοροδήμου Νικολάου για
την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στην ευρύτερη
περιοχή (Αράχωβα ,Λιβάδι- όρια Νομού) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
9) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 88636 μηχ/μα (UNIMOG λεπίδα-αλατιέρα), ιδιοκτησίας Κοροδήμου Λάμπρου για
την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στην ευρύτερη
περιοχή (Αράχωβα, Λιβάδι-όρια Νομού) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
10) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 64554 μηχ/μα (UNIMOG λεπίδα-αλατιέρα), ιδιοκτησίας Κοροδήμου Γεώργιου
για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στην ευρύτερη
περιοχή (Αράχωβα, Λιβάδι-όρια Νομού) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
11) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 64525 μηχ/μα (UNIMOG λεπίδα-αλατιέρα), ιδιοκτησίας Παλάγκας Κωνσταντίνος
για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στις ευρύτερες
περιοχές ( Αράχωβα, Ζεμενό ,Δίστομο) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
12) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 88638 μηχ/μα (μηχ/κός Εκσκαφέας, φόρτωση αλατιού) ιδιοκτησίας Σύρου
Χρυσούλας για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στην
ευρύτερη περιοχή (Αράχωβα) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
13) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 144400 μηχ/μα (UNIMOG λεπίδα-αλατιέρα), ιδιοκτησίας Ανάγνου Ευσταθίας για
την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στις ευρύτερες
περιοχές (Αράχωβα, Δελφοί-όρια Νομού, Ζεμενό) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
14) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 93839 μηχ/μα (μηχ/κος εκσκαφέας JCB ), ιδιοκτησίας Γκώνιας Ιωάννης για την
αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στις ευρύτερες περιοχές
(Λιβαδειά, Θήβα) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
15) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 93849 μηχ/μα (μηχ/κος εκσκαφέας JCB ), ιδιοκτησίας Κάλλη Θωμά για την
αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στις ευρύτερες περιοχές
(Λιβαδειά, Θήβα) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
16) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 116124 μηχ/μα (μηχ/κος εκσκαφέας με λεπίδα JCB ), ιδιοκτησίας Καφρίτσα
Νικολάου για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στις
ευρύτερες περιοχές (Δίστομο, Δαύλεια, Μαυρονέρι) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
16,α) Το με αρ. κυκλ. ΒΙΝ 5455 όχημα (φορτηγό, αλατιέρα), ιδιοκτησίας Καφρίτσα Νικολάου για την
αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στις ευρύτερες περιοχές
(Επαρχεία Λιβαδειάς, Επαρχεία Θήβας) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
17) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 55605 μηχ/μα (Ισοπεδωτής γαιών GRADER ) ιδιοκτησίας Πασιά Νικόλαου
Νικολάου για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στις
ευρύτερες περιοχές (Λιβαδειά, Δίστομο) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
18) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 90496 μηχ/μα (μηχ/κος εκσκαφέας JCB ), ιδιοκτησίας Καρούζου Ευθυμίου
Νικολάου για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στις
ευρύτερες περιοχές (Δαύλεια, Μαυρονέρι, Ανθοχώρι, Παρόρι) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
19) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 96336 μηχ/μα (μηχ/κος εκσκαφέας JCB ), ιδιοκτησίας Καραλή Γεώργιου για την
αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στις ευρύτερες περιοχές
(Μαυρομάτι, Θεσπιές, Λεοντάρι, Βάγια) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
20) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 135992 μηχ/μα (UNIMOG λεπίδα-αλατιέρα), ιδιοκτησίας Μάρκου Δημητρίου για
την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στις ευρύτερες
περιοχές (Επαρχεία Λιβαδειάς, Επαρχεία Θήβας) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
21) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 96313 μηχ/μα (μηχ/κος εκσκαφέας JCB ), ιδιοκτησίας Κωτσαδάμ Λουκά για την
αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στις ευρύτερες περιοχές
(Μαυρομάτι, Θεσπιές, Λεοντάρι, Βάγια) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
22) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 49339 μηχ/μα (Ισοπεδωτής γαιών GRADER ) ιδιοκτησίας Χριστοδούλου

ΑΔΑ: 614Ν7ΛΗ-ΨΣΤ



87/89

Δημητρίου για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στις
ευρύτερες περιοχές (Λιβαδειά, Θήβα) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
23) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 56692 μηχ/μα (μηχ/κος εκσκαφέας λεπίδα JCB), ιδιοκτησίας Φάκα Ευάγγελου
για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στις ευρύτερες
περιοχές (Πλαταιές, Μελισοχώρι, Λουτούφι, Λεύκτρα) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
23,α) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 145545 μηχ/μα (μηχ/κος εκσκαφέας με κουβά), ιδιοκτησίας Φάκα Ευάγγελου
για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στις ευρύτερες
περιοχές (Πλαταιές, Μελισοχώρι, Λουτούφι, Λεύκτρα) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
24) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 70778 μηχ/μα (μηχ/κος εκσκαφέας με λεπίδα), ιδιοκτησίας Περαματζή Ευάγγελου
για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στις ευρύτερες
περιοχές (Ερυθρές, Πλαταιές, Μελισοχώρι) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
25) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 101997 μηχ/μα (μηχ/κος εκσκαφέας με λεπίδα), ιδιοκτησίας Χατζίνα Γεώργιου για
την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στις ευρύτερες
περιοχές (Λεύκτρα, «Καναβάρι», Δομβραίνα) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
26) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 61745 μηχ/μα (Ισοπεδωτής γαιών GRADER ), ιδιοκτησίας Κασσινά Ιωάννη για
την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στις ευρύτερες
περιοχές (όρια Νομού Θηβών-Χαλκίδας) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
26,α) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 142453 μηχ/μα (UNIMOG λεπίδα-αλατιέρα), ιδιοκτησίας Κασσινά Ιωάννη για
την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στις ευρύτερες
περιοχές (Θήβα, Μουρίκι, Πλατανάκι), της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
27) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 88631 μηχ/μα (Ισοπεδωτής γαιών GRADER ), ιδιοκτησίας Κασσινά Λουκά
Ιωάννη για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στις
ευρύτερες περιοχές (όρια Νομού Θηβών-Χαλκίδας) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
27,α) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 77364 μηχ/μα (μηχ/κος εκσκαφέας με λεπίδα), ιδιοκτησίας Κασσινά Λουκά
Ιωάννη για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στις
ευρύτερες περιοχές (Θήβα, Στρατόπεδο, Ερυθρές -όρια Νομού) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
28) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 64570 μηχ/μα (Ισοπεδωτής γαιών GRADER), ιδιοκτησίας Γερογιάννη Σωτήριου
για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στις ευρύτερες
περιοχές (Τάχι, Καπαρέλι, Μελισσοχώρι, Ελαιώνας) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
29) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 95676 μηχ/μα (μηχ/κος εκσκαφέας Φορτωτής), ιδιοκτησίας Αγάθη Χρήστου για
την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στις ευρύτερες
περιοχές (Δερβενοχωρίων) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
29,α) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 96334 μηχ/μα (Ισοπεδωτής γαιών GRADER), ιδιοκτησίας Αγάθη Χρήστου για
την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στις ευρύτερες
περιοχές (Δερβενοχωρίων) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
29,β) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 126257 μηχ/μα (Φορτωτής με κουβά), ιδιοκτησίας Αγάθη Χρήστου για την
αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στις ευρύτερες περιοχές
(Δερβενοχωρίων) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
29,γ) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 96333 μηχ/μα (Φορτωτής με κουβά), ιδιοκτησίας Αγάθη Χρήστου για την
αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στις ευρύτερες περιοχές
(Δερβενοχωρίων) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
29,δ) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 130153 μηχ/μα (Φορτωτής με κουβά), ιδιοκτησίας Αγάθη Χρήστου για την
αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στις ευρύτερες περιοχές
(Δερβενοχωρίων) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
29,ε) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 130348 μηχ/μα (φορτωτής ερπύστρια), ιδιοκτησίας Αγάθη Χρήστου για την
αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στις ευρύτερες περιοχές
(Δερβενοχωρίων) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
29,στ) Το με αρ. κυκλ. ΒΙΖ 4665 όχημα( φορτηγό αλατιέρα), ιδιοκτησίας Αγάθη Χρήστου για την
αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στις ευρύτερες περιοχές
(Δερβενοχωρίων) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

30) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 79242 μηχ/μα (μηχ/κος εκσκαφέας με λεπίδα), ιδιοκτησίας Αγάθη Ευάγγελου για
την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στις ευρύτερες
περιοχές (Δερβενοχωρίων) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
30,β) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 46134 μηχ/μα (Ισοπεδωτής γαιών GRADER), ιδιοκτησίας Αγάθη Ευάγγελου
για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στις ευρύτερες
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περιοχές (Δερβενοχωρίων) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
31) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 130312 μηχ/μα (Ισοπεδωτής γαιών GRADER), ιδιοκτησίας Πανουργιά
Κωνσταντίνου για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στις
ευρύτερες περιοχές (Δερβενοχωρίων) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
31,α) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 101972 μηχ/μα (Φορτωτής με κουβά 207PS), ιδιοκτησίας Πανουργιά
Κωνσταντίνου για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στις
ευρύτερες περιοχές (Δερβενοχωρίων) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
32) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 39217 μηχ/μα (μηχ/κος εκσκαφέας με λεπίδα), ιδιοκτησίας Κουκουβίνου
Αριστείδη για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στις
ευρύτερες περιοχές ( Νεοχωράκι, Ασωπία, Καλιθέα, Τανάγρα) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
32,α) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 116091 μηχ/μα (μηχ/κος εκσκαφέας Φορτωτής), ιδιοκτησίας Κουκουβίνου
Αριστείδη για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στις
ευρύτερες περιοχές (Νεοχωράκι, Ασωπία, Καλιθέα, Τανάγρα) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
33) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 121700 μηχ/μα (Φορτωτής με κουβά), ιδιοκτησίας Γούλα Δημήτριου για την
αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στις ευρύτερες περιοχές
( Χαιρώνεια, Ορχομενό, Κάστρο) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
34) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 60514 μηχ/μα (μηχ/κος εκσκαφέας με λεπίδα), ιδιοκτησίας Καμήλιου Αθανάσιου
για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 16/01/2021 στις ευρύτερες
περιοχές (Ακραίφνιο, Κόκκινο) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

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. Προστασίας. και τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, σε συνδυασμό με την υπ. αριθμ. 1829 αποφ. πρακτ.
49/28-12-2020, θέμα 43ο(ΑΔΑ: ΨΦΥΘ7ΛΗ-ΜΡΞ) Απόφαση της Ο.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας με τις οποίες εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά , με ιδιωτικά
μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό και ορίστηκε η
ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.

Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προστασίας Π.Ε. Βοιωτίας καθώς και
των αρμοδίων τμημάτων της Δ.Τ.Ε. Βοιωτίας και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων
συντονιστών, προϊσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.

5.Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι δε ημέρες και ώρες
εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία.
Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται κατόπιν των εντολών
(γραπτών, μέσω τηλεφωνικών ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τηλεφωνικών κλήσεων) των υπευθύνων
στελεχών της Π.Στ.Ε. (Κέντρα επιχειρήσεων, Πρ/νων Διευθύνσεων ή Τμημάτων, συντονιστών βάρδιας,
κα), οι δε ώρες εργασίας του/ων μηχανήματος/ων θα καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος
πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Βοιωτίας.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε χρόνο και
για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, φώτα, και λοιπά αναγκαία
εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) "Οι χειριστές-οδηγοί και οι βοηθοί αυτών κατέχουν την απαιτούμενη άδεια χειριστή μηχανημάτων
έργων σύμφωνα με το ΠΔ 113/2012."
(δ2) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις των
ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες, κλπ.
(δ3) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ4) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ5) 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.
(δ6) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται :

«ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ »
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 114

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 Αποστολόπουλος

Μαρία Αναγνώστου

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Νικόλαος Μπέτσιος

Αναστάσιος Χρονάς
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