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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 14ης Ιανουαρίου 2021

Αριθμός Πρακτικού 2

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ.
Καλυβίων 2, 3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 14 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 10:00 π.μ., με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”, συνήλθε σε
(τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ.
200/1-09-2019 σε ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: 69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας, κ.Φάνη Σπανού(από την έναρξη της
συνεδρίασης,συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης του έκτακτου θέματος και των
θεμάτων 2,6 & 9 της ημερήσιας διάταξης) και προεδρεύοντος του κ. Αριστείδη Τασιού,
Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, (σε όλα τα υπόλοιπα θέματα της
ημερήσιας διάταξης) , ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 1690/30-09-2019
απόφασή της (ΑΔΑ: ΨΩΦΨ7ΛΗ-Ι4Η).Δυνάμει της υπ΄αριθμ.(οικ.5037/35/11-01-2021
πρόσκλησης, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 3852/2010,η Επιτροπή κλήθηκε να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 1/04-01-2021 πρακτικού συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών,
εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε.Φθιώτιδας, κατά την χειμερινή περίοδο.
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ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 3ο: Παραχώρηση χώρου στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,Περιφερειακή Ενότητα
Φωκίδας.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων της
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση επιτροπών για την διαδικασία επισκευής, συντήρησης, και
αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τα οχήματα της
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την
Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “CINAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”].

ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του Γεωργίου
Μπέλλιου κλπ (συν.35)].

ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του Iωάννη
Στεφανίδη κλπ (συν.41)].

ΘΕΜΑ 9ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του Iωάννη
Καρασαντέ κλπ (συν.16)].

ΘΕΜΑ 10ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την Αίτηση Ακύρωσης του
“Δήμου Τανάγρας” και του Βασιλείου Περγάλια, νομίμου εκπροσώπου του, ως
Δημάρχου].

ΘΕΜΑ 11ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής
γνωμοδότησης,σχετικά με την από 19 Νοεμβρίου 2020 αίτηση της εταιρείας με την
επωνυμία “ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.”.
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση του δεύτερου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον
ανοικτό διαγωνισμό «ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» ,
συνολικού προϋπολογισμού 99.999,80 € με Φ.Π.Α.,Π.Ε.Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση Πρακτικού συνεδρίασης 1 της επιτροπής διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της
Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕΣΥ και των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης
του Νομού Ευβοίας».

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 14ο: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 15ο: Έγκριση Eξειδίκευσης και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής
(Χ.Ε.Π.),Π.Ε.Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 16ο:α)Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος
Προπληρωμής.
β) Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2021
δεκτικού ΚΑΕ0899,Π.Ε.Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 17ο: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 18ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών που αφορούν
έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής στους οριζόμενους υπολόγους, από
τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε.
Ευρυτανίας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού
Διαγωνισμού για την κατακύρωση προμήθειας «ΧΟΡΤΟΚΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ»,
προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε.Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση παράτασης της αριθ. πρωτ. οικ.: 16690/684/23-01-2020 (ΑΔΑΜ:
20SYMV006189763 2020-01-23) σύμβασης προμήθειας καυσίμων θέρμανσης,
καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων
της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΔΑ: 6Λ737ΛΗ-ΛΤΖ
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ»,προϋπολογισμού 900.000,00 € με
ΦΠΑ,Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του
έργου:«ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ Ν.Α.ΕΥΒΟΙΑΣ»,ανάδοχος«ΝΙΟΒΗ
Α.Τ.Ε.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση του πρώτου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά την 5η
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 24ο: Τροποποίηση μαθητικών δρομολογίων και νέα δρομολόγια στα πλαίσια
της του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση συμβάσεων Μεταφοράς
Μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε.Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση της υπ΄αριθμ. Πρωτ. 988/11/8-1-2021 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας, κ. Φάνη Χ. Σπανού με θέμα: «Έγκριση του υπ΄ αριθμ.
1/4-1-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης για τις διαδικασίες
σύναψης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευρυτανίας που θα
προκύψουν κατά τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021-2022 με την Διαδικασία
Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, Ν. 4412/2016)
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4713/2020 (Τεύχος Α΄ΦΕΚ 147/29-7-
2020) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών για τα δρομολόγια Ζ.1, Ζ.4, Ζ.5, Ζ.6, Ζ.7,
Ζ.8, Δ.9 και Η.1 σχολικού έτους 2020-2021» και αφορά την αποσφράγιση των
οικονομικών προσφορών».

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση της υπ΄αριθμ. Πρωτ. 990/12/7-1-2020 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας, κ. Φάνη Χ. Σπανού με θέμα: «Έγκριση του υπ΄ αριθμ.
2/4-1-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης για τις διαδικασίες
σύναψης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευρυτανίας που θα
προκύψουν κατά τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021-2022 για τον Συνοπτικό
Διαγωνισμό για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2020-2021 τόσο για τα άγονα
όσο και για τα νέα δρομολόγια που προέκυψαν» και αφορά την αποσφράγιση των
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

ΑΔΑ: 6Λ737ΛΗ-ΛΤΖ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ για την υλοποίηση της υπηρεσίας
με τίτλο “ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΜΕΛΙΟΥ’’ ΔΡΑΣΗ Ι:
“ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΙΤΟΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΩΝ -
ΔΕΙΚΤΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ’’.

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο “ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΜΕΛΙΟΥ’’ ΔΡΑΣΗ ΙΙΙ: “ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΙΟΥ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ’’.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 276103/805/28-12-2020 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς
αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων,(βροχοπτώσεις – χιονοπτώσεις από
27/12/2020).

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ.1/1/04-01-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων
φυσικών φαινομένων,(βροχοπτώσεις – χιονοπτώσεις από 03/01/2021).

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου
«Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής
Προστασίας», χρήση 2020 της Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020», χρήση 2020 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του
Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση της υπ΄αριθμ. 278543/1009/30-12-2020 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών,(αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων).

ΑΔΑ: 6Λ737ΛΗ-ΛΤΖ
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Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της επιτροπής, έντεκα (11).
Η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής
“e-presence”, και συμμετείχαν ως εξής : στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην έδρα της
Περιφέρειας, με φυσική παρουσία στο χώρο παραβρέθηκε μόνο ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής και Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός.
Μέσω της εφαρμογής “e-presence” συμμετείχαν ο
Αντιπρόεδρος/Αντιπεριφερειάρχης κ.Αριστείδης Τασιός ,ο Αντιπεριφερειάρχης κ.
Ηλίας Μπουρμάς ,ο οποίος αντικαθιστούσε τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Δημήτριο
Βουρδάνο και τα μέλη κ.κ. Αικατερίνη Καλαντζή, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος,
Μαρία Αναγνώστου, Χρήστος Δούρος,Βασίλειος Σιαλμάς,Δημήτριος
Αναγνωστάκης,Κατερίνα Μπατζελή και Αναστάσιος Χρονάς .
Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1.Ο κ.Αντώνιος Βούλγαρης ,Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης
“Ελεύθερη Στερεά”,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.

2.Ο κ.Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών
Δ/νσεων Εσωτερικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.,μέσω της εφαρμογής “e-
presence”.

3. Ο κ.Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της
Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και
Μεταφορών Π.Σ.Ε.,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.

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

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

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

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

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

Αρχικά τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός ,ενημερώνοντας λεπτομερώς τα μέλη της
επιτροπής για τα φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας όπως είναι το ζήτημα της
πανδημίας του covid-19,την λήψη μέτρων αντιμετώπισης και περιορισμού της
διασποράς του ιού,τα πρόσφατα lock down τα οποία πραγματοποιήθηκαν στην
Π.Ε.Βοιωτίας ,αλλά και σε περιοχές της Π.Ε.Φθιώτιδας.Πιο συγκεκριμένα είπε τα
ακόλουθα:
“Το θέμα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθούμε είναι στην πανδημία και ειδικά στην
Π.Ε.Βοιωτία, η οποία όπως γνωρίζετε βρίσκεται σε καθεστώς αυξημένων
περιοριστικών μέτρων. Για την ακρίβεια καταγράφηκαν στην Βοιωτία μια σειρά από
κρούσματα , για τα οποία έκρινε η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ότι πρέπει να
ανεβάσει το επίπεδο ασφαλείας. Δόθηκε η απόφαση του Γενικού Γραμματέα και την
επόμενη μέρα εκδόθηκε η υπουργική απόφαση η οποία εξειδικεύει τα μέτρα.
Επιλέχθηκε αυτά τα μέτρα να αφορούν το σύνολο του νομού της Π.Ε.Βοιωτίας.Αυτό
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προβλημάτισε πολλούς συμπολίτες μας Βοιωτούς ειδικά στην Λιβαδειά που
συγκριτικά με την Θήβα είχε χαμηλότερη εξάπλωση. Χωρίς να είμαστε σε θέση να
αξιολογήσουμε την επιχειρηματολογία θέλω να σας πω ότι μίλησα και με τον
κ.Τσιόδρα μεταφέροντας τους προβληματισμούς τους οποίους είχα εισπράξει.Το
σκεπτικό πίσω από αυτή την απόφαση, όπως μου την περιέγραψε ,περιελάμβανε το
πλήθος των ενεργών κρουσμάτων που ήταν στα 180 αλλά και άλλα κριτήρια όπως η
ηλικία , η μεταδοτικότητα , η κινητικότητα μεταξύ των δύο πόλων της Βοιωτίας ,
Θήβας – Λιβαδειάς. Ήταν μια καθαρή και συνειδητή άποψη δική του και της
επιτροπής των επιστημόνων λοιμοξιολόγων που εισηγήθηκαν στην Γενική
Γραμματεία.
Ενόψει αυτών των δεδομένων κρίναμε ότι έπρεπε να κάνουμε μια ανασύνταξη ,

γρήγορες κινήσεις με σχέδιο . Στην κοινή υπουργική απόφαση τα μέτρα που
συμπεριλήφθηκαν εν τέλει, δεν ήταν ακριβώς όπως το είχαμε φανταστεί διαβάζοντας
την απόφαση του ΓΓΠΠ που μας προϊδέαζε σε κάτι πολύ σαρωτικό. Στην
πραγματικότητα οι διαφορές εστιάζονται στο ότι το κλείσιμο αντί στις 9 που είναι για
όλους εκεί γίνεται στις 6 και σε ότι αφορά την λειτουργία των λαϊκών αγορών. Κατά τα
λοιπά ισχύει ό,τι και στην υπόλοιπη χώρα.

Συνομιλώντας και με δημάρχους και με συναδέλφους εισέπραξα ένα ερωτηματικό
που ήταν και δική μου ερώτηση σχετικά με την λειτουργία των σχολείων. Ερώτημα ,
“σήμερα ανοίγεις τα σχολεία και αύριο κλείνεις το νομό”; Το μετέφερα αυτούσιο στην
κα Κεραμέως την Υπουργό Παιδείας, και μου είπε ότι και οι δικές τους αποφάσεις
εκπορεύονται από την επιτροπή η οποία επιστημονική επιτροπή για το άνοιγμα των
σχολείων έχει τα εξής επιχειρήματα : 1. Στα παιδιά είναι χαμηλή και η νόσηση αλλά
και η δυνατότητα - πιθανότητα μετάδοσης. Εξαιτίας του πρώτου δεν έχουν
καταγραφεί αξιοσημείωτες ροές σε σχολεία ,έχουν εμφανιστεί κρούσματα αλλά δεν
είναι όπως σε κάποιες άλλες περιπτώσεις όπου με το πρώτο κρούσμα βλέπεις μια
ταχεία εξάπλωση 2. Σύμφωνα με τα στοιχεία τους τα μέτρα τηρούνται σε ένα υψηλό
επίπεδο. Επίσης τα κλειστά σχολεία δημιουργούσαν δύο άλλους κινδύνους.
Αυξημένη ενδοοικογενειακή αναμετάδοση και συσσώρευση κόσμου στους
εξωτερικούς χώρους πάρκα, πλατείες κυρίως σε αυτές τις ηλικίες. Έτσι μου
τεκμηρίωσε την εισήγηση των επιστημόνων και την δική τους απόφαση να κρατήσουν
ανοιχτά τα δημοτικά σχολεία.
Ενόψει αυτών των δεδομένων , κληθήκαμε να συμμετάσχουμε στην εφαρμογή μιας
απόφασης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να συμβάλλουμε στην αποκλιμάκωση
του φαινομένου αλλά και στην ανακούφιση των πολιτών από τυχόν δυσκολίες από τα
επιπλέον περιοριστικά μέτρα. Προς τούτο: α) Δώσαμε οδηγία προς την μονάδα των
τεστ μας να δώσουν μια μεγάλη έμφαση στην Βοιωτία , εκτός από την Τρίτη που είχαν
ήδη προγραμματισμό από χθες την Τετάρτη και μέχρι την Δευτέρα το κύριο μέρος το
90% της ενασχόλησης θα είναι στην Βοιωτία με ευρείς δειγματοληπτικούς ελέγχους
για να έχουμε το μέγιστο δυνατό δείγμα. β) Ενεργοποιήθηκε μια γραμμή πολιτών για
την ενημέρωση αλλά και παραλαβή τυχόν αιτημάτων βοήθειας. Πράγματι από χθες
που λειτούργησε η γραμμή ήδη έλαβε περισσότερα από 200 τηλέφωνα, τα
περισσότερα ευτυχώς ήταν για πληροφόρηση και ελάχιστα ήταν για αιτήματα
συνδρομής και γ) θα θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα μικρό και ευέλικτο εργαλείο
παροχής συνδρομής. Σε συνεργασία με τους δήμους και τις κοινωνικές δομές.
Πολίτες εξαιτίας των νέων δεδομένων δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε
τρόφιμα είτε σε φαρμακευτική περίθαλψη παρόλο που τα φαρμακεία είναι ανοιχτά είτε
καταστήματα τροφίμων αντίστοιχα. Αλλάζουν οι συνθήκες και τα δεδομένα. Να
ενεργοποιήσουμε μια μικρή σύμβαση με τα σούπερ μάρκετ έτσι ώστε αν τυχόν
εμφανιστούν πολίτες με πρόβλημα να μπορούν, οι δήμοι με τη δική μας συνδρομή,
να μπορούν με γρήγορο τρόπο να πάνε ένα «καλάθι τροφίμων ή φαρμάκων » σε
πληττόμενους. Χθες και προχθές δεν χρειάστηκε να ενεργοποιηθεί αυτό το εργαλείο
αυτό εξηγήσαμε και στους δημάρχους δεν μπορεί να παρομοιαστεί με το ΤΕΒΑ και
κοινωνικό παντοπωλείο . Για αυτό το λόγο δεν το βγάλαμε στο δημόσιο λόγο μας
όπως κάνω αναλυτικά σήμερα μπροστά σας. Στόχος δεν ήταν να συρρέουν
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τηλεφωνήματα , έχουμε την γραμμή , έχουμε την δυνατότητα να παρέχουμε
συνδρομή σε εμάς ή στις κοινωνικές δομές των δήμων. δ) Στην προσπάθεια που
κάνει το ΕΣΥ, τα νοσοκομεία Λιβαδειάς και Θηβών για την διαχείριση και τον
εμβολιασμό όπου έχουμε την ευθύνη του ελεγκτικού μηχανισμού των μέτρων να
παρέχουμε κάθε συνδρομή που μπορεί να ζητηθεί. Με αυτό το σετ κινήσεων κρίναμε
ότι για αυτές τις 5 ημέρες με πιθανότητα επέκτασης τους ότι μπορούμε να στηρίξουμε
έτσι την κατάσταση και να βοηθήσουμε έτσι ώστε να κλείσει αυτή η έντονη παρένθεση
της πανδημίας για την Βοιωτία με γρήγορο και ομαλό τρόπο”.

Ο κ. Δούρος παίρνοντας το λόγο ζήτησε την άμεση σύγκληση Περιφερειακού
Συμβουλίου,λόγω της αναγκαιότητας των ζητημάτων,στο οποίο να συζητηθούν τα
εξής σημαντικά θέματα:
α)Το ζήτημα της πανδημίας για το οποίο θα πρέπει να κληθεί ο Διοικητής της 5ης
ΥΠΕ κ. Σερέτης και εκπρόσωπος του ΕΟΔΥΥ .
β)Τα οικονομικά μέτρα που θα παρθούν για τη στήριξη των εμπόρων,όπου θα
πρέπει να κληθούν εκπρόσωποι των εργατικών κέντρων και των επιμελητηρίων.
γ)Ενημέρωση σχετικά με θέματα Πολιτικής Προστασίας όπως ο σχεδιασμός για τις
χιονοπτώσεις , βροχοπτώσεις ,τα μηχανήματα,στόλο που διαθέτει η Π.Σ.Ε. , σε τι
κατάσταση βρίσκονται κ.α.

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

Εισηγήτρια: Κατερίνα Μπατζελή εκ μέρους της παράταξης
ΘΕΜΑ: Σχετικά με το «Lockdown περιοχών Φθιώτιδας και νομού Βοιωτίας τον
Ιανουάριο 2021»
Από τα μέσα επικοινωνίας πληροφορηθήκαμε για την κατάσταση lockdown του
Δήμου Μακρακώμης-Σπερχειάδας, Δήμου Λαμίας-Ανθήλη αλλά και εξ ολοκλήρου
της ΠΕ Βοιωτίας.
Κρίνεται σκόπιμο να υπάρχει:
 Πλήρης ενημέρωση για τους λόγους που οδηγήθηκαν σε «κλείσιμο» οι εν

λόγο περιοχές
 Ενημέρωση για την συμμετοχή και τον ρόλο των Δημοτικών Αρχών και των

αρμοδίων Περιφερειακών στους ελέγχους και την παρακολούθηση της
κατάστασης

 Ενημέρωση για την συνεργασία των περιφερικών αρχών με την κεντρική
διοίκηση-Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και ΕΟΔΥ και για την
μεθοδολογία υπολογισμού κρουσμάτων

 Διαβεβαίωση ότι το εφαρμοζόμενο lockdown κυρίως για την ΠΕ Βοιωτίας θα
«αποδώσει». Η ΠΕ αυτή ενότητα βρίσκεται για δεύτερη φορά στην ίδια
κατάσταση και όταν μάλιστα το τελευταίο «κλείσιμο» διαφοροποιείται-
αυστηροποιείται κατά τρεις επιπλέον ώρες από την γενικότερη πολιτική
κυκλοφορίας

 Σχεδιασμός παρεμβάσεων εκ μέρους και της ΠΑ για την στήριξη των
οικογενειών ,των ασθενέστερων οικονομικά ατόμων, των μαθητών

 Για τον προγραμματισμό συνεχών test
 Για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών και την λειτουργίας των σχολίων
 Ενημέρωση του τρόπου συνεργασίας με την Εκκλησία
 Οργάνωση Κέντρων Υγείας και των Δημόσιων Νοσοκομείων των Νόμων για

την υποδοχή συμπολιτών μας
 Κοινή σύσκεψη ΠΕΔ-ΟΕ/επικεφαλείς παρατάξεων και 5ης ΥΠΕ για την

προετοιμασία συνολικής πρότασης στο ΠΣ
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Η κα Μπατζελή λαμβάνοντας τον λόγο έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις : “Θέλω να
κάνω μια πολιτική τοποθέτηση με βάση την ενημέρωση που μας κάνατε σήμερα αλλά
και την τηλεφωνική μας επικοινωνία. Βρίσκονται σε lockdown δύο μεγάλες περιοχές
στην Φθιώτιδα Μακρακώμη – Σπερχειάδα και Ανθήλη και η ΠΕ Βοιωτίας .Συνεπώς
έχουμε τρία κλεισίματα διαφορετικού τύπου, όχι διαφορετικά μέτρα αντιμετώπισης,
αλλά σε διαφορετική χωροταξική ενότητα.
Αυτή την στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε ένα παλιμπαιδισμό μέτρων και πολιτικών
της ίδιας της κυβέρνησης για την ουσιαστική αντιμετώπιση της πανδημίας . Δηλαδή
βλέπουμε μέτρα που έρχονται σε στυλ ακορντεόν, έρχονται φεύγουν σε λίγες μέρες
και κινούμαστε επειδή μας κυνηγούν διάφορες παραγωγικές τάξεις για τον τρόπο που
θα χειριστούμε την πανδημία. Αυτό το θέτω ως γενική προϋπόθεση και πολιτική
δέσμευση διότι κάθε Περιφέρεια είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει το βηματισμό και
τις πολιτικές επιλογές αντιμετώπισης της πανδημίας βάσει του κεντρικού σχεδιασμού.
Δεν θέλω να βγάλω την Περιφερειακή Αρχή από τις ευθύνες που φέρει, αλλά θα
ήθελα να οριοθετήσω τις ευθύνες του Π.Σ.,της Περιφερειακής Αρχής , των
Περιφερειακών Παρατάξεων και του κράτους.
Για ότι αφορά την Βοιωτία είναι η δεύτερη φορά που βρίσκετε σε lockdown . Την
πρώτη φορά έγινε μετά από τον εντοπισμό λίγων κρουσμάτων και εκφράστηκαν
κοινωνικές εντάσεις και ενστάσεις παραγωγικών τάξεων. Επαναλαμβάνεται σήμερα
ένα lockdown με διαπιστωμένα από τον ΕΟΔΥ 180 κρούσματα ,που φημολογείται ότι
μπορεί να είναι και περισσότερα. Ερωτώ ποια είναι η συνεργασία της Γραμματείας της
Πολιτικής Προστασίας με την Περιφέρεια και τους Δήμους ; Είναι μια συνεχιζόμενη
συνεργασία ,ενημερώνονται για τα κρούσματα και πότε εφαρμόζονται μέτρα ;Διότι το
πρόβλημα στην Βοιωτία ξεκίνησε από την Θήβα , Αλίαρτο και τώρα έχει γενικευτεί σε
όλο το νομό.
Δεν μπορεί να έρχεται ξαφνικά μια απόφαση της Πολιτικής
Προστασίας ,πραγματοποιώντας κλείσιμο σε ένα νομό ,χωρίς να είναι ενημερωμένοι
οι δήμαρχοι , οι φορείς ,τα νοσοκομεία,τα κέντρα υγείας. Το κεντρικό κράτος
αντιμετωπίζει την πανδημία με έναν πανικό ή με μια ασυνεννοησία όσον αφορά τις
δομές και τους μηχανισμούς αντιμετώπισης της πανδημίας. Στην Μακρακώμη –
Σπερχειάδα , οι πολίτες είναι κλεισμένοι 15-20 ημέρες ,με μέτρα τα οποία δεν
ελέγχονται και με κρούσματα τα οποία ήταν πολύ συγκεκριμένα και θα μπορούσαν να
είχαν απομονωθεί . Στην Ανθήλη , που αποτελεί ένα μικρό τμήμα του δήμου Λαμιέων,
η πηγή των κρουσμάτων είναι οι Ρομά όπως δηλώθηκε. Οι οποίοι μόλις
ενημερώθηκαν ότι έχουν κορονοϊό έφυγαν. Ευτράπελες καταστάσεις, με αποτέλεσμα
να δημιουργείται ένας πανικός στην κοινωνία και να δίνεται η εντύπωση
αναποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων, κεντρικών ,δημοτικών ,περιφερειακών.
Και μετά έχουμε την κεντρική πολιτική που ανοίγει τα δημοτικά σχολεία και την
επόμενη εβδομάδα κάνει συζητήσεις για άνοιγμα των γυμνασίων,λυκείων . Σε αυτή
την κυλιόμενη και πανικοβλημένη πολιτική της κεντρικής κυβέρνησης έρχεται τώρα να
λάβει συμπληρωματικά μέτρα παρακολούθησης η Περιφέρεια. Οι αρμοδιότητες μας
είναι πολλές , λίγες ή τίποτα ή καμία.
Εμείς έχουμε δείξει από πέρσι ότι θέλουμε να έχουμε αρμοδιότητες, έχουμε κάνει
ενέργειες, σωστές και συντονισμένες για την πανδημία. Το θέμα , τα ερωτήματα μας
και οι προβληματισμοί μας, είναι οι εξής :στην Βοιωτία είχε εντοπιστεί από τις
αρμόδιες αρχές της περιφέρειας ένας αυξανόμενος αριθμός των κρουσμάτων με rapid
tests;Άλλωστε στο προηγούμενο Π.Σ είχε αναφερθεί ότι τα στοιχεία που είχαμε δεν
είναι ακριβή, τα κρούσματα ήταν περισσότερα ,καθώς γίνονται τεστ και σε ιδιωτικά
κέντρα . Άρα, η μέτρηση από δική μας πλευρά δεν ήταν σωστή .Ποια ήταν τα μέτρα
σύμφωνα με τα οποία οι αρμόδιες περιφερειακές υγειονομικές αρχές εμπόδισαν την
κινητικότητα των πολιτών για την μετάδοση του ιού;
Σε σχέση με την εκκλησία έχουμε παρακολουθήσει απίστευτες σκηνές στον εορτασμό
των Θεοφανείων στην Βοιωτία;

ΑΔΑ: 6Λ737ΛΗ-ΛΤΖ



10

Σε σχέση με τα σχολεία ,υπάρχει από πλευράς Περιφέρειας ένας σχεδιασμός για τα
τεστ που θα πραγματοποιηθούν στους δασκάλους και καθηγητές, εφόσον οι μαθητές
μπορεί να μην ανατάσσονται σε επικίνδυνη ομάδα, αλλά υπάρχουν κίνδυνοι
μετάδοσης από δασκάλους και καθηγητές όταν ανοίξουν τα σχολεία;
Πρέπει να ορίσουμε target groups που κοινωνικά, επαγγελματικά , παραγωγικά
πρέπει να ελεγχθούν με δικές μας δυνάμεις. Με δικά μας τεστ.
Αναφορικά με την γραμμή πληροφόρησης για την οποία μόλις ενημερώθηκα,
προφανώς εμείς δεν έχουμε θέμα σε ενέργειες που διευκολύνουν τους πολίτες .
Τέλος ,ζήτησε να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται
η Περιφέρεια,λέγοντας: “αναφέρομαι σε μία άστοχη ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής
δικτύωσης, του αναδόχου ο οποίος ανέλαβε την απευθείας ανάθεση για την παροχή
υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Το θέμα θα το
συζητήσουμε εκτενώς ως έκτακτο”.

Ο κ. Αναγνωστάκης τοποθετούμενος για το θέμα της πανδημίας του ιού covid-19
δήλωσε τα ακόλουθα :
“Πιστεύω ότι είναι κοινός τόπος, κοινή διαπίστωση ότι έχουμε μπει σε μια πολύ
κρίσιμη καμπή, για την πορεία της πανδημίας στη χώρα. Φαίνεται ξεκάθαρα, παρά το
παρατεταμένο lockdown, ότι η εξάπλωση του ιού επιμένει και βεβαίως η κατάσταση
γίνεται πιο ανησυχητική, καθώς περιμένουμε ακόμα δύο μήνες χειμώνα.
Ειλικρινά, η κυβέρνηση με τις παλινωδίες της, έχει δημιουργήσει σύγχυση στην
ελληνική κοινωνία. Οι ευθύνες που καταλογίζει και επιμερίζει η κυβέρνηση άλλοτε
στους πολίτες, επικαλούμενοι την ατομική ευθύνη και άλλοτε στους ίδιους τους
γιατρούς, που το προηγούμενο διάστημα μας καλούσαν να τους χειροκροτήσουμε,
για την αυτοθυσία που έχουν δείξει στη διαχείριση της πανδημίας, καταδεικνύουν
περίτρανα ότι αναζητούν τρόπο να ξεφύγουν από τις δικές τους τεράστιες ευθύνες.
Φαίνεται ότι το σχέδιο εμβολιασμού του γενικού πληθυσμού χωλαίνει. Το μαρτυρούν
τα νούμερα των εμβολίων που ανακοινώνονται από τον πρωθυπουργό και μετά
ανατρέπονται από τον υπουργό υγείας και αλλάζουν συνεχώς.
Προφανώς η ατάκα που χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης,
«όποιος βιάζεται σκοντάφτει», δείχνει την παντελή έλλειψη ενός ολοκληρωμένου
σχεδίου, που αυτό από μόνο του, ως γεγονός, βάζει σε κίνδυνο ένα μεγάλο αριθμό
συμπολιτών μας το επόμενο διάστημα.
Παρατηρούμε αυτές τις αδιανόητες μεταβολές στο κεντρικό σχεδιασμό του
εμβολιασμού. Πρόκειται για πλημμελή εκτέλεση της αποστολής, τόσο του Υπουργείου
Υγείας όσο και σύσσωμης της κυβέρνησης. Σας θυμίζω ότι είχαν ανακοινωθεί
εκατοντάδες εμβολιαστικά κέντρα και στη συνέχεια ανατρέπεται ο σχεδιασμός και
ανακοινώνονται τα γενικά νοσοκομεία των πόλεων, ως χώροι εμβολιασμών, με
αποτέλεσμα ηλικιωμένοι αναγκάζονται να εμβολιάζονται ακόμα διανύοντας
εκατοντάδες χιλιόμετρα.
Το δεύτερο θέμα που έχει να κάνει με την Περιφέρεια, είναι η δικαίωση σε αυτά που
είχαμε πει στην πρώτη μας συνεδρίαση της Ο.Ε. αλλά και του Π.Σ. για την ευθύνη, το
δικό μας ρόλο στην αντιμετώπιση της πανδημίας.
Δικαιώνεται η πρότασή μας, για την κινητή μονάδα και την ομάδα ειδικών
επιστημόνων. Δυστυχώς είχε δίκιο στην προηγούμενη τοποθέτηση της η κα
Μπατζελή, ότι θα έπρεπε να είναι στοχευμένη η δράση της και αυτό θα είχε τη δική
του αξία, τη στιγμή που στη Βοιωτία είχαμε ακούσματα και μάλιστα στο τελευταίο Π.Σ.
Τα πράγματα δεν είναι έτσι, όπως παρουσιάζονται, από την περιφερειακή αρχή, θα
έπρεπε να είμαστε υποψιασμένοι και να είχαμε μια πιο συνεπή παρακολούθηση της
εξέλιξης.
Το τρίτο που θα ήθελα να επισημάνω είναι το ότι η πρόταση του κ. Δούρου με βρίσκει
απόλυτα σύμφωνο, για ένα θεματικό Περιφερειακό Συμβούλιο, με αυτά τα τρία θέματα
που πρότεινε. Το υιοθετώ, το στηρίζω και συμφωνώ.
Αν είχε προηγηθεί μια πιο εκτενής συζήτηση, με τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων,
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ίσως να ήμασταν πιο συγκεκριμένοι τόσο στη βοήθεια που δώσαμε στην 5η ΥΠΕ όσο
και στους συμπολίτες μας, μέσα από τη συγκρότηση ενός πιο ουσιαστικού και
ολοκληρωμένου σχεδίου.
Είχα πει και σε προηγούμενες συνεδριάσεις, ότι όποια δράση, ενέργεια, δαπάνη, είναι
για την αντιμετώπιση της πανδημίας, η παράταξη μας θα είναι θετική, ακόμα και σε
απευθείας αναθέσεις.
Προφανώς, αυτή η «γραμμή πολιτών», δεν μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στην
αντιμετώπιση της πανδημίας. Δεν επιθυμώ να ανοίξω πολιτική αντιπαράθεση, θα
συμφωνήσω με τη γενική προσέγγιση που έκανε η κα Μπατζελή, ότι δηλαδή
οφείλουμε να είμαστε πιο προσεκτικοί στην επιλογή των συνεργατών μας.
Με βάση διάφορες απειλές, που ακούστηκαν εις βάρος περιφερειακών συμβούλων,
που άσκησαν το δικαίωμα του ελέγχου, πρέπει να σκεφτούμε τον τρόπο αντίδρασης
έναντι τέτοιων άστοχων συμπεριφορών, από διαφόρους συνεργάτες σας.
Στο όνομα της πανδημίας δεν πρέπει να γίνεται καταστρατήγηση και κατάχρηση των
δυνατοτήτων, που σας δίνει η ισχύουσα νομοθεσία.
Δεν το αμφισβητεί κανείς, ότι όλες οι παρατάξεις στο Π.Σ. έχουν έρθει συμπαραστάτες
στην Περιφερειακή Αρχή, στην αντιμετώπιση της πανδημίας, φυσικά μέσα από τη
διαφορετική οπτική, που έχει κάθε παράταξη. Υπό την έννοια αυτή και
αμφισβητώντας το πόσο χρήσιμη μπορεί να είναι αυτή η «γραμμή πολιτών» αλλά και
διαφωνώντας με τον τρόπο που το διαχειριστήκατε, αφού ήδη έχει δημιουργηθεί ένα
μείζον ηθικό ζήτημα, όσο μας αφορά, δεν θα το υπερψηφίσουμε”.

Ο κ. Χρονάς στη συνέχεια έλαβε το λόγο επισημαίνοντας :
“Πρώτα να τοποθετηθώ στην πρόταση του κ. Δούρου η οποία φυσικά με βρίσκει
σύμφωνο σαν παράταξη.
Δεύτερον , επειδή ανοίχτηκαν πάρα πολλά θέματα νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε
στο βασικότερο . Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να παίρνονται μέτρα σε
σχέση με την κατάσταση που διαμορφώνεται κάθε φορά στην εξέλιξη της πανδημίας
είναι ασαφή και οδηγούν σε πολλές αντιφάσεις.
Αυτό φαίνεται στην πολιτική που ασκείται από την κυβέρνηση. Μια πολιτική που
παίρνει διάφορα μέτρα για να παρεμποδίσει την διάδοση του κορωνοϊού, όταν την
ίδια στιγμή δεν ενδιαφέρεται για την κατάσταση που υπάρχει στα ΜΜΜ ,όταν
αποδέχεται και θεωρεί λογικό και πρόσφορο υγειονομικά σε μια σχολική τάξη να
συνωθούνται 20,25 ,27 και 28 μαθητές. Τέτοιου είδους αντιφάσεις υπάρχουν και τα
μέτρα που παίρνονται δείχνουν ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια. Η
επιστημονική αντίληψη , συγχέεται με τη πολιτική σκοπιμότητα με τελικό αποτέλεσμα
να παίρνει περισσότερα μέτρα η κυβέρνηση στην λογική του φαίνεσθαι , της εικόνας
των εντυπώσεων και λιγότερο της ουσίας.
Υπάρχει και πρόβλημα συντονισμού , υπάρχει καλύτερη οργάνωση στην κεντρική
πολιτική προστασία αλλά η έλλειψη ενημέρωσης ,ώστε η πολιτική προστασία αυτά
που αποφασίζει να μπορεί να τα υλοποιεί είναι σε πλήρη διάσταση. Τι εννοώ, τα
μέτρα της πολιτικής προστασίας πριν παρθούν έπρεπε να σημάνουν συναγερμό και
να προετοιμαστούν , τα νοσοκομεία, η πρωτοβάθμια βαθμίδα υγείας , οι ελεγκτικοί
μηχανισμοί της Βοιωτίας και κάθε περιοχής. Αυτά λείπουν. Είναι προφανές ότι όπως
εξελίσσεται η πολιτική της κυβέρνησης στα ζητήματα αυτά , κυριαρχεί η καλλιέργεια
εντυπώσεων , λείπει ο συντονισμός και η προετοιμασία των βραχιόνων για την
υλοποίηση κάποιων μέτρων . Ειδικά για την Βοιωτία και αφορά και την πολιτική
προστασία και εμάς και κάθε αρμόδιο, χρειάζεται περισσότερη ψυχραιμία και σύνεση.
Όταν πρόκειται μάλιστα για οριζόντια μέτρα που δεν είναι οριζόντια όταν αφορούν
όλο το κράτος. Οριζόντια είναι και στην περίπτωση του νομού της Βοιωτίας.
Η περιφέρεια έχει περιορισμένες αρμοδιότητες και πόρους . Έχει την δυνατότητα να
ζητήσει από την κεντρική εξουσία ότι θέλει περισσότερες δυνατότητες για να είναι σε
καλύτερη ετοιμότητα και δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις.
Όσον αφορά την ενίσχυση των ανθρώπων που έχουν ανάγκη, δεν μπορούμε να
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έχουμε διαφορετικούς μηχανισμούς. Πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο σχήμα κοινωνικής
στήριξης και να συμπεριλαμβάνει και τους δήμους και εμάς με επαρκή στελέχωση και
πόρους. Δεν μπορούν να ξεχωρίζουν τα κοινωνικά παντοπωλεία ,το κοινωνικό
φαρμακείο κτλ. Όποιος έχει ανάγκη , να τις χαρτογραφούμε τις ανάγκες και να τις
παρακολουθούμε θα πρέπει μέσα από ενιαίο σχήμα με το συντονισμό και την
συνεργασία δήμου , περιφέρειας και φυσικά τη κρατική επιχορήγηση .
Το να δημιουργούμε αποσπασματικά σχήματα το μόνο που δημιουργούν είναι
εντυπώσεις. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις κινήσεις που κάνουμε , στο
να μεταθέσουμε μια συζήτηση στο επίπεδο στο τι γίνεται με τις απευθείας αναθέσεις
είναι ένα πρόβλημα αποπροσανατολισμού για το οποίο δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι ,
αλλά αυτοί που δημιουργούν το ζήτημα και πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Άφησα τελευταίο το ζήτημα των νοσοκομείων , μπορεί να αποφορτίστηκαν οι μονάδες
στα νοσοκομεία στην Χαλκίδα έχει 3 ασθενείς , στην Λαμία 2, η κλινική covid στην
Λαμία έχει 7 , στην Χαλκίδα 11 ποιο είναι το πρόβλημα . Θέλω επιτέλους να εστιάσω.
Το περασμένο Σαββατοκύριακο δεν υπήρχαν γιατροί στο πρόγραμμα για να
καλύψουν την κλινική covid στην Λαμία. Κι επιλέγεται γιατρός από το σωρό με
εντέλλεσθε. Ξέρετε πως βγαίνει το πρόγραμμα για το νοσηλευτικό προσωπικό; Το
προσωπικό αναμιγνύεται πέρα και έξω ,μπορεί να μην είμαι στην επιτροπή
λοιμοξιολόγων αλλά δεν μπορεί ένας που τοποθετείται στην κλινική του covid ,την
επομένη να μπαίνει στην χειρουργική κλινική και μεθαύριο στην οφθαλμολογική. Από
την άποψη αυτή χρειάζεται να είμαστε συγκροτημένοι και να εκφράζουμε την κοινή
λογική στην σχέση μας και με την κυβέρνηση και με τον Υπεάρχη.
Υπάρχει πρόβλημα με τα εμβόλια . Σας έχω στείλει μια ολοκληρωμένη πολιτική
τοποθέτηση, δεν είναι το πρόβλημα ο σχεδιασμός. Ο ανταγωνισμός στις εταιρείες
ακόμα και ο διακρατικός ανταγωνισμός οδηγεί σε φαινόμενα άγριου καπιταλισμού ,
άγριας υποβάθμισης των αναγκών των φτωχότερων . Είμαστε υποχρεωμένοι να
δώσουμε την μάχη για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το οποίο ακόμη δεν έχουμε
ενημερωθεί , ποια είναι τα εμβολιαστικά κέντρα στο νομό, μπορείτε να φανταστείτε
πως λειτουργεί το TOMY στην Λαμία ή στην Θήβα;
Με αυτές τις σκέψεις και για να μην επανέρθω έχω στείλει και ένα σημείωμα για τα
πολιτικά συμπεράσματα που πρέπει να λάβετε υπόψη σας , έχω διατυπώσει και δυο
ερωτήσεις και θα παρακαλούσα αν δεν υπάρχει χρόνος να κάνουμε συζήτηση , Αν
είναι δυνατόν να υπάρξει γραπτή απάντηση ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε
στην ανταλλαγή των απόψεων μας.
Πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στην διεκδίκηση απέναντι στην κεντρική εξουσία, στην
απαίτηση ενιαίων κριτηρίων , συντονισμού και βελτίωσης των υπηρεσιών μας ώστε
να μπορούν να παίξουν το ρόλο τους καλύτερα. Εδώ εξαντλείται ο ρόλος της
περιφέρειας και ολοκληρώνεται με τον καλύτερο συντονισμό με την Α/θμια
αυτοδιοίκηση με τους δήμους.

Ο κ.Σιαλμάς τόνισε τα εξής : “Προέχει το θέμα αντιμετώπισης της πανδημίας, όμως
παράλληλα η χώρα μας αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και πρέπει να
σεβόμαστε το τελευταίο ευρώ των συμπολιτών μας. Πρέπει να σκεφτόμαστε την
επόμενη μέρα. Εγώ θα το στηρίξω να κάνουμε την καλύτερη δυνατή διαχείριση”.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έλαβε το λόγο αναφέροντας : “σε σχέση με το ζήτημα της
καταγραφής των τεστ, του ακριβούς αριθμού των ενεργών κρουσμάτων , θέλω να
είμαι και εγώ πάρα πολύ ακριβής . Διενεργούνται τεστ από διάφορες πηγές. Από τον
ΕΟΔΥ , από την Περιφέρεια, και κάποια από ιδιώτες ,δήμους και νοσοκομεία για το
προσωπικό τους. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις όταν υπάρχει θετικό αποτέλεσμα ,
κρούσμα δηλαδή , ο αρμόδιος γιατρός που εποπτεύει τις λήψεις αυτές είναι
υποχρεωμένος να το εισάγει στην κεντρική πλατφόρμα. Δεν είμαι σε απόλυτη θέση να
ισχυριστώ ότι το τελικό αποτέλεσμα που βγαίνει ως εθνική καταγραφή ανά
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περιφερειακή ενότητα Στερεάς είναι απόλυτα ακριβές γιατί δεν γνωρίζω και εγώ
εσωτερικά τι γίνεται. Αυτό που μου έχουν μεταφέρει οι υπηρεσιακοί μας που
λαμβάνουν με αναλυτικό τρόπο το email των κρουσμάτων είναι ότι επειδή το
διασταυρώνουν κάθε μέρα, αυτά που είναι θετικά, αυτά μπαίνουν μέσα στο σύστημα.
Από εκεί και πέρα η πιθανότητα να έχει σε κεντρικό επίπεδο κάποιες αστοχίες η
καταγραφή δεν έχω δει κάτι που να μου δίνει ένα σημάδι ότι συμβαίνει αλλά με
υπερβαίνει κατά πολύ να μπορώ να ισχυριστώ κάτι συγκεκριμένο.”

Η κα Μπατζελή παίρνοντας το λόγο έθεσε ερώτημα σχετικά με την αλματώδη
αύξηση των κρουσμάτων στην Π.Ε.Βοιωτίας από 20 κρούσματα σε 180 ,«ποιος την
καταμέτρησε και εάν υπήρχε μια διαχρονικότητα της μετάδοσης που δεν είχε
μετρηθεί»

Ο Πρόεδρος δήλωσε τα εξής : “ Όσον αφορά την προέλευση των κρουσμάτων εδώ
έχουμε τα στοιχεία που προκύπτουν από την ιχνηλάτηση. Είναι λίγο επισφαλές να
βγάλουμε ποιοτικά συμπεράσματα παρόλα αυτά στο δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων
ειδικά στις Θεσπιές η πρώτη εστία είχε σχέση με μια νεκρώσιμη ακολουθία είναι μια
πραγματικότητα που αποτελεί κοινό τόπο. Ο τρόπος που αυτή η πηγή με την πρώτη
εισροή προκάλεσε τις αναμεταδόσεις δεν υπάρχει μια φωτογραφία να μπορεί να το
πιστοποιήσει . Σε σχέση με το πλήθος κρουσμάτων εγώ ζήτησα από την υπηρεσία να
κάνει μια αναλυτικότερη παρουσίαση των ενεργών κρουσμάτων και έκανα και εγώ ο
ίδιος έναν υπολογισμό προσπαθώντας και εμείς μακροσκοπικά ως εξωτερικοί
παρατηρητές να το ερμηνεύσουμε . και έκανα πρόσθεση , πράγματι προσθέτοντας τα
ενεργά των 14 τελευταίων ημερών αυτά άθροιζαν πράγματι 181 μείον ένας
συμπολίτης που έχασε τη ζωή του. Τα καθημερινά που παίρναμε 10,8 κτλ ήταν
ακριβή. Ένα άλλο σημείο «παρανόηση» προσπαθώντας και εμείς μακροσκοπικά ως
εξωτερικοί παρατηρητές να το ερμηνεύσουμε είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις
μνημονεύονται από τα ΜΜΕ ως ενεργά των 7,10 ημερών. Όπου στις 7,10 μέρες
φθάνεις στις 14 ημέρες τα 180 στις 10 , 143. Από αυτό γεννήθηκαν κάποιοι
προβληματισμοί από Δευτέρα και πίσω για 14 ημέρες έβγαινε όντως 181 μείον 1 ,
180.
Σε σχέση με τα τεστ στους εκπαιδευτικούς , εμένα μου φαίνεται μια πάρα πολύ καλή
ιδέα.Είμαστε τεχνικά σε θέση να το υλοποιήσουμε τουλάχιστον για τους
εκπαιδευτικούς της Α/θμιας εκπαίδευσης που είναι σε λειτουργία και μπορούμε σε
συνεννόηση με την περιφερειακή διεύθυνση να το ενεργοποιήσουμε. Χωρίς να είμαι
ειδικός το βρίσκω εξαιρετική πρόταση.
Σε σχέση με τα ζητήματα που έθεσε ο κ.Αναγνωστάκης με την συνολική μας
στρατηγική και το βάθος και το πλάτος που εξερχόμαστε σε αυτή τη προσπάθεια.
Θέλω να είμαι πάρα πολύ καθαρός και πολύ συγκεκριμένος . Ήδη σήμερα, αυτό που
κάνουμε ακροβατεί στις παρυφές της αρμοδιότητας και της μη αρμοδιότητας μας. Το
πρώτο καιρό μπορεί να είχε ενοχλήσει και λίγο. Είναι απόλυτα σαφές στον ΕΟΔΥ και
οπουδήποτε αλλού ότι εμείς συνεπικουρούμε και το κάνουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
Υπάρχει μια ισχυρή βούληση να συνδράμουμε και στον έλεγχο και στην καταγραφή
και σε όλα τα επιμέρους της διαχείρισης αυτής της πανδημίας. Και θα συνεχίσουμε να
το κάνουμε την στιγμή που ως βούληση εκφράζει όλο το Π.Σ. εμάς μας εκφράζει και
να μπούμε βαθύτερα ακόμη πιο οργανωμένα. Σε έκτακτες καταστάσεις
ενεργοποιήθηκε ως παράδειγμα ο μετασχηματισμός του προγράμματος λήψεων που
ενώ για αυτές τις πέντε ημέρες προοριζόταν και για τις 5 περιφερειακές ενότητες
εύλογα κρίναμε να εστιάσουμε στην Βοιωτία. Με αυτό το ισορροπημένο τρόπο της
προ οργάνωσης μεν, αλλά και των αντανακλαστικών για τις έκτακτες διαμορφώσεις δε,
δίνουμε ένα μήνυμα για να διεκδικήσουμε περισσότερες αρμοδιότητες αλλά και στο
πεδίο να εμφανιστούμε πιο ηχηρά. Και το πλήθος των τεστ με ότι αυτό
χαρακτηριστικό έχει.
Σε σχέση με τον εν λόγω ανάδοχο του τηλεφωνικού κέντρου της γραμμής το είπα
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και σχολιάζοντας το επαναλαμβάνω κ.Συνάδελφοι. Αντιλαμβάνεστε και γνωρίζετε
πολύ καλά και εμένα προσωπικά και το σύνολο της παράταξης μας, αυτού του είδους
τις συμπεριφορές , επιδεικτικές, αλαζονικές δεν περιγράφουν εμάς, και θα
επαναλάβω ξεκάθαρα ότι τις βρίσκω ατυχείς. Δεν είναι και τόσο λογικό να
επιδιώκουμε μια αστυνομία δημοσιεύσεων , social media , να κυνηγάμε τι θα πει ο
κάθε αντισυμβαλλόμενος μας ή κάθε συνεργαζόμενος μας ανά πάσα στιγμή σε
οποιοδήποτε επίπεδο δημοσίου λόγου. Καλό είναι να το επισημαίνουμε, ώστε να
γνωρίζουμε όλοι ποιοι είναι οι συνομιλητές μας , όταν τα πράγματα ξεπερνούν το
επίπεδο μιας ενοχλητικής συμπεριφοράς και να μπορεί να μοιάζουν ή να θυμίζουν
απειλές όπως σε παλαιότερη περίπτωση . Έγινα σαφής.Προφανώς κατά την
συμβασιοποίησή της θα υπάρξει μέριμνα και σε επίπεδο οικονομικό και σε επίπεδο
παροχής υπηρεσίας το τι υπηρεσίες παρέχονται και σε επίπεδο συμβατικής
συμπεριφοράς αν θέλετε να είναι όλα όπως πρέπει χωρίς την πίεση του χρόνου.
Στις σκέψεις που έβαλε ο κ.Χρονάς μοιραζόμαστε όλοι την ανησυχία των
εμβολιασμών και εγώ ο ίδιος θα ήθελα να βλέπω περισσότερα πράγματα από
περισσότερα εμβολιαστικά κέντρα (ενεργοποιούνται και τα κέντρα υγείας ) θα υπάρχει
ένα πλήθος κέντρων στην Στερεά Ελλάδα αλλά σε κάθε περίπτωση και για τους
εμβολιασμούς της πρώτης γραμμής υγειονομικών και υπερηλίκων και για τους
εμβολιασμούς της δεύτερης γραμμής συμφωνώ και υπερθεματίζω ότι πρέπει να
έχουμε μια ισχυρή φωνή για πιο πολλά, πιο σωστά , πιο γρήγορα. Αν αυτό το εμβόλιο
είναι να προσφέρει την έξοδο από την κρίση να του δοθεί η ευκαιρία και να
εμβολιαστεί η κρίσιμη μάζα το ποσοστό του γενικού πληθυσμού σε χρονικό διάστημα
που δεν θα αρχίσει όταν εμβολιαστεί ο τελευταίος να μην έχει περάσει η επήρεια από
τον εμβολιασμό του πρώτου, κ.Δούρο και κ. Σιαλμά υιοθετώ την σκέψη περί
χρηστότητας εξάλλου το έχει δείξει η πρακτική μας. Με αυτά τα δεδομένα κλείνουμε τα
προ ημερησίας συζήτηση μας . Για την πρόταση του κ. Δούρου είμαι θετικός , να το
συζητήσω και με το πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου και εντός της ημέρας να
το πούμε και πιο συγκεκριμένα”.

Ο κ. Χρονάς στο σημείο αυτό παίρνοντας τον λόγο έκανε την ακόλουθη επισήμανση :
“Θα ήθελα την παρέμβαση της Περιφέρειας στο ζήτημα της λειτουργίας του
μαγνητικού τομογράφου στο νοσοκομείο Λαμίας.Υπάρχει μαγνητικός τομογράφος
εγκατεστημένος,αλλά δυστυχώς πάνω από μισό εκατομμύριο δίνει το δημόσιο στους
ιδιώτες γιατί δεν λειτουργεί . Πρέπει να το φροντίσουμε . Με ακουμπάει προσωπικά
γιατί ήμουν από εκείνους που όταν ήμουν διευθυντής φρόντισα και παραγγέλθηκε , ο
χώρος έγινε και δεν λειτουργεί ο μαγνητικός τομογράφος. Είναι σοβαρό ζήτημα.”

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τον κ. Χρονά ότι θα διερευνήσει το θέμα και θα επανέλθουν
σχετικά.

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

«Πατρίδα μας η Στερεά»

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την στήριξη του τομέα ΕΣΤΙΑΣΗΣ και ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Οι θέσεις μας είναι ήδη διατυπωμένες και επισυνάπτουμε το ΔΤ της ένωσης «ΝΕΑΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ» Κεντρικής Ελλάδας με τα αιτήματα της για τα οποία και ως ΟΕ σε
συνεργασία και με τα κεντρικά προγράμματα ΕΣΠΑ και συμπληρωματικές
φορολογικές, τραπεζικές και ασφαλιστικές πολιτικές θα πρέπει να προωθηθούν.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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Με στάση υπευθυνότητας απέναντι στους χιλιάδες επαγγελματίες συναδέλφους που
βρίσκονται σε απόγνωση στην Κεντρική Ελλάδα εξαιτίας του παρατεταμένου
κλεισίματος των επιχειρήσεων μας, αποφασίσαμε ενωμένοι και χωρίς ίχνος
ιδιοτέλειας να αναλάβουμε πρωτοβουλίες που θα μπορέσουν να δώσουν ελπίδα και
όραμα στις επιχειρήσεις μας.
Όλα τα Σωματεία Εστίασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ,δια των
εκπροσώπων τους, αποφασίσαμε να συνεχίσουμε ενωμένοι διεκδικώντας την
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων μας, καταθέτοντας προτάσεις για την επόμενη μέρα
κατοχυρώνοντας με σεβασμό την αξιοπρέπεια όλων των συναδέλφων.
Για να το καταφέρουμε αυτό δημιουργήσαμε τον σύνδεσμο
«ESTIASI CENTRAL GREECE» με σκοπό στοχευμένα να δυναμώσουμε την φωνή
του κλάδου μας στην Περιφέρεια εκπροσωπώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
όλους τους συναδέλφους.
Από την πρώτη κιόλας στιγμή δείξαμε τις προθέσεις μας αφού με συντονισμένες
ενέργειες πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τον Αντιπεριφερειάρχη
Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας Στερεάς Ελλάδας κ . Καραγιάννη και τους
συνεργάτες του.
Έγινε μια εποικοδομητική συζήτηση με ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών
από πλευράς των επαγγελματιών αλλά και συγκατάθεση με πνεύμα στήριξης από
πλευράς Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Στο πλαίσιο της συζήτησης καταθέσαμε τις προτάσεις μας οι οποίες γίνανε άμεσα
αποδεκτές , αποσπώντας παράλληλα την δέσμευση του κ. Καραγιάννη και των
συνεργατών του ότι η Περιφέρεια θα είναι δίπλα μας στην προσπάθεια υλοποίησης
αυτών. Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει συνάντηση με τον
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ . Φάνη Σπανό προκειμένου να διαμορφώσουμε
το πλαίσιο υλοποίησης των προτάσεων μας.
Σε μία δύσκολη χρονιά που ξεκίνησε και με ένα αβέβαιο μέλλον για ολόκληρο τον
κλάδο της Εστίασης αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μείνουμε ενωμένοι και
χωρίς κομματικές σημαίες και προσταγές να παλέψουμε για το αύριο των
επιχειρήσεων μας.
- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ-ΜΠΑΡ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΘΗΒΑΣ

- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

- ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ –ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Η κα Μπατζελή τόνισε: “Έχει συσταθεί μια ένωση των συλλόγων εστίασης της
Περιφέρειας .Ο σκοπός τους ,τα αιτήματα τους είναι κοινά.
Εμείς ως παράταξη την υποστηρίζουμε και μάλιστα σε συνδυασμό με τα καινούργια
προγράμματα και πολιτικές ,τόσο από πλευρά ΕΣΠΑ σχετικά με την στήριξη του
κλάδου εστίασης και του λιανικού εμπορίου με χρηματοδότηση ηλεκτρονικού
εμπορίου,αλλά και με πολιτικές και επιπλέον μέτρα από την ίδια την Περιφέρεια.
Φέρνω το θέμα σε συνέχεια των απόψεων μας που έχουν διατυπωθεί -και από άλλες
παρατάξεις, σε σχέση με την τόνωση και στήριξη της εστίασης , τον τομέα που
βρίσκεται στην πιο δυσχερή κατάσταση από όλους τους άλλους,ακόμα και από το
λιανικό εμπόριο”.
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Ο Πρόεδρος επεσήμανε τα ακόλουθα:“Για το συγκεκριμένο θέμα έχουμε τοποθετηθεί
και ξεκάθαρα και ηχηρά και θεωρώ με ένα πολύ υψηλό επίπεδο σύμπνοιας . Το να το
συντηρούμε ψηλά στο δημόσιο διάλογο το βρίσκω προσωπικά πολύ ωφέλιμο ,η
διοίκηση που κάνουμε για γενναία και δυνατά μέτρα στήριξης και της γενικής
επιχειρηματικότητας αλλά και εστιασμένα στο κλάδο της εστίασης να μπορεί να έχει
περισσότερες και καλύτερες δυνατότητες τελεσφόρησης. Ευχαριστώ,που το
συντηρούμε στην σκαλέτα ,βοηθάει να πάρουμε αυτά που χρειάζονται οι
επιχειρηματίες της περιοχής μας.”

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

Εισηγήτρια: Κατερίνα Μπατζελή

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την «Προετοιμασία Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας σε
Αυτοδιοικητικό Επίπεδο».

H Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απέστειλε μόλις πριν από λίγες μέρες,
στις 18 Δεκεμβρίου 2020, εν μέσω εορτών και πανδημίας, μια εγκύκλιο με την οποία
εντέλλονται οι Δημοτικές και Περιφερειακές Αρχές της χώρας στην έκδοση «σχεδίου
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών
από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού».

Για τη σύνταξη του Σχεδίου, η κυβέρνηση ζητά να υπάρξει απόφαση του Δημάρχου
με την οποία θα συγκροτηθεί ομάδα εργασίας αποτελούμενη από υπαλλήλους των
οργανικών μονάδων του Δήμου που εμπλέκονται στην εφαρμογή του Σχεδίου. Η
σύνταξη του Σχεδίου θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο ως 15/1/2021.

O εκτός τόπου και χρόνου σχεδιασμός της Γενικής Γραμματείας και του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη δεν μας εκπλήσσει. Την ίδια πρακτική είχαν ακολουθήσει και
στην έκδοση των επιχειρησιακών σχεδίων για τις πυρκαγιές κι τις πλημμύρες, του
«Βορέα» και του «Δάρδανου». Μάλιστα, ο «Δάρδανος», το σχέδιο για την
αντιμετώπιση των πλημμυρών, ήρθε προς ψήφιση στα περιφερειακά συμβούλια
αφού είχαν ήδη γίνει οι καταστροφές στην Θεσσαλία.

Η κατάσταση των μονάδων πολιτικής προστασίας παραμένει δραματική. Με
ελάχιστα μέσα οι Δήμοι και οι Περιφέρειες προσπαθούν να ανταποκριθούν σε
σωρεία απειλών και κινδύνων. Η κυβέρνηση αρκείται στον διανομή κάποιων
αποζημιώσεων, ενώ παραπέμπει τα μέτρα εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης της
πολιτικής προστασίας στο απώτατο μέλλον, όταν θα τελεσφορήσουν οι συμπράξεις
με τον ιδιωτικό τομέα.

Μέχρι τότε θα πληρώνονται τεράστια ποσά από το ΠΔΕ της κάθε περιφέρειας, με
διαδικασίες που δεν μπορούν να «αποκωδικοποιηθούν» ,προς τους
συνεργαζόμενους για την διάνοιξη δρόμων και ρεμάτων…

Ερωτάται:

Ποιος είναι ο σχεδιασμός από πλευράς Περιφέρειας και Δήμων για την αναμενόμενη
κακοκαιρία.

Με ποια διαδικασία θα συμμετέχουν οι παρατάξεις.

Η κα Μπατζελή αναφορικά με το θέμα της πρόβλεψης φυσικών καταστροφών είπε:
“Το θέμα συνδέεται πολιτικά και με τον τρόπο διαχείρισης της πανδημίας .Βλέπουμε
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από πλευράς επιτελικού κράτους μια καθυστέρηση ως προς της επιμέρους οδηγίες
που έχουν δοθεί σε δήμους και περιφέρειες με μια εγκύκλιο πριν τις διακοπές των
Χριστουγέννων, όπου καλούνται οι περιφέρειες και οι δήμοι με το ελλιπές
προσωπικό , να οργανώσουν τις προβλεπόμενες εκ του νόμου επιτροπές για την
υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος αντιμετώπισης των φυσικών
καταστροφών . Είναι μπροστά μας το επικίνδυνο ,καιρικό φαινόμενο “Λέανδρος”.
Θεωρώ ότι η περιφέρεια μας έχει μια εμπειρία και πρέπει να οργανωθεί σε
συνεργασία με τους δήμους .
Θέτουμε τους προβληματισμούς μας για το πώς πρέπει το Περιφερειακό Συμβούλιο
και οι παρατάξεις να συμμετέχουν στην οργάνωση και ενημέρωση των εργασιών των
ομάδων πολιτικής προστασίας σε περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο .Αναφερόμαστε
στο γεγονός διότι πρέπει να είναι τέτοιος ο σχεδιασμός, ώστε να μην καλείται η
Περιφέρεια να πληρώνει μια αποκωδικοποιημένη δαπάνη για μηχανήματα ,
αποζημιώσεις κτλ.
Από την αρχή πρέπει να διαχειριστούμε σωστά την υπόθεση αυτών των
αναμενόμενων χιονοπτώσεων. Να φτιάξουμε το καινούργιο μοντέλο, να δούμε τον
τρόπο υλοποίησης αυτών των οποίων έχουμε ψηφίσει και την αποτελεσματικότητα
των υπηρεσιών μας. Καλούμαστε με την προαναγγελία μιας μεγάλης χιονόπτωσης ,
να δούμε πως λειτουργεί το σύστημα, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, ένας
σχεδιασμός για το πρόβλημα αντιμετώπισης του προβλήματος”.

Ο Πρόεδρος δήλωσε: “Σε σχέση με την οργάνωση των ενεργειών για την διαχείριση
αυτού του είδους καταστροφών υπάρχει το συντονιστικό όργανο πολιτικής
προστασίας στο οποίο προεδρεύει ο Περιφερειάρχης ή κατά περίπτωση ο αρμόδιος
Αντιπεριφερειάρχης .Συμμετέχουν και εσωτερικά οι υπηρεσιακοί της περιφέρειας από
τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, τεχνικών έργων και κατά περίπτωση άλλες
όπως δημόσιας υγείας, συμμετέχουν αιρετοί της πλειοψηφίας και των παρατάξεων
της μειοψηφίας.Από το σχετικό σχέδιο πολιτικής προστασίας και από την
συσσωρευμένη εμπειρία υπάρχει σχέδιο διαχείρισης.”

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

«Λαϊκή Συσπείρωση»

ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.
Πολιτική Επικαιρότητα
Για τις εξελίξεις στις ΗΠΑ

Όσα εξελίσσονται στις ΗΠΑ πρέπει να συνεκτιμηθούν με αυτά που έχει προκαλέσει η
λεγόμενη «αμερικανική δημοκρατία» στην χώρας της και σε όλο τον κόσμο.
Και με κυβερνήσεις Ρεπουμπλικάνων και με κυβερνήσεις Δημοκρατικών…….Έχει
προκαλέσει μέσα στην χώρα της εκμετάλλευση, φτώχεια, ανεργία, αυταρχισμό και
εκτεταμένα φαινόμενα ρατσισμού…..Στην διεθνή προέκταση αυτών των πολιτικών
συνέβαλε σε δεκάδες πολέμους, καταστροφές χωρών, πραξικοπήματα, ανατροπές
εκλεγμένων κυβερνήσεων και αιματοχυσίες λαών.
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ λέμε ξεκάθαρα… Η «επιστροφή στην ομαλότητα» δεν
πρόκειται να αντιμετωπίσει τα αδιέξοδα και τις μεγάλες αντιθέσεις.
Οι λαοί σε όλο τον κόσμο, και φυσικά ο ίδιος ο αμερικανικός λαός, πρέπει να είναι σε
εγρήγορση, προκειμένου να εμποδίσουν αυτή η κρίση στις ΗΠΑ να γίνει αφετηρία ή
αφορμή για έναν νέο γύρο όξυνσης της επιθετικότητας του αμερικανικού
ιμπεριαλισμού.

Για την διαδικασία των εμβολιασμών.
Το «καλύτερο» σενάριο για τους εμβολιασμούς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της
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κυβέρνησης, που προσπαθεί να εξωραΐσει την κατάσταση, μεταθέτει την κάλυψη
ενός ικανοποιητικού ποσοστού του πληθυσμού προς το τέλος του ερχόμενου
καλοκαιριού.
Ακόμα όμως κι αυτό το «αισιόδοξο» σενάριο έχει ως προϋπόθεση τον απρόσκοπτο
εφοδιασμό με τις αναγκαίες ποσότητες εμβολίων, κάτι που φαίνεται σχετικά απίθανο,
στο φόντο των σφοδρών ανταγωνισμών μεταξύ κρατών, αλλά και φαρμακευτικών
κολοσσών.
Επιβεβαιώνεται με αφορμή και τον εμβολιαστικό σχεδιασμό, είναι ότι το κυνήγι των
κερδών ευθύνεται τελικά για τις ελλείψεις, τις καθυστερήσεις και τις «εκπτώσεις» στα
υγειονομικά πρωτόκολλα, που είναι απαραίτητα για να εμβολιαστεί ο λαός με
ασφάλεια.
Γι' αυτό η ΕΕ αρνείται ακόμα και σήμερα να δώσει στη δημοσιότητα τις συμβάσεις
που υπέγραψε με τις φαρμακοβιομηχανίες για την προμήθεια εμβολίων και
απαγορεύει την οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για παραγγελίες εκτός του κοινού
ευρωπαϊκού πλαισίου.
Γι' αυτό η κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα να επιστρατευτούν για τη σωτηρία του
λαού όλα τα διαθέσιμα εμβόλια, εφόσον έχουν πάρει έγκριση από τους αρμόδιους
φορείς.
Μπροστά στον κίνδυνο, το τρίτο κύμα της πανδημίας να επιδράσει ακόμα
περισσότερο στην οικονομική κρίση, στο τραπέζι πέφτουν προτάσεις για πρόσθετες
κρατικές επιδοτήσεις ή ασφάλιστρα για ταχύτερες παραδόσεις, σε συνέχεια του
πακτωλού των ενισχύσεων που έχουν ήδη πάρει οι εταιρείες.
Σημειώνουμε, επίσης, πως την επιτυχία του εμβολιαστικού σχεδιασμού υπονομεύει
και η τεράστια ανεπάρκεια των εμπορευματοποιημένων συστημάτων Υγείας, με
ευθύνη όλων των κυβερνήσεων.
Επιβεβαιώνεται και σ' αυτές τις συνθήκες η αναγκαιότητα ενός οργανωμένου και
πλήρως ανεπτυγμένου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αποκλειστικά
δημόσιου και δωρεάν για όλους, που θα καλύπτει το λαό εκεί που ζει και εργάζεται.
Η σημερινή κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας προσθέτει εμπόδια στην
ταχύτητα της εμβολιαστικής κάλυψης, στην αναγκαία καταγραφή των ευπαθών
ομάδων, στη σωστή ιεράρχηση, στην παρακολούθηση του εμβολιασμένου
πληθυσμού ώστε να απαντηθούν με επάρκεια ανοιχτά ερωτήματα της επιστημονικής
έρευνας σε σχέση με τη διάρκεια της ανοσίας, την επιρροή στη μεταδοτικότητα.
Αυτό, που φέρνει τις καθυστερήσεις στους εμβολιασμούς, δεν είναι απλώς ορισμένες
«αστοχίες», ούτε η «διαχειριστική ανικανότητα» του κρατικού μηχανισμού, αλλά η
εμπορευματοποίηση της Υγείας, της Πρόνοιας και της φαρμακευτικής έρευνας. Η
υποταγή τους στους νόμους της αγοράς και στη λογική «κόστους - οφέλους», με
ευθύνη της σημερινής και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων.
Οι εξελίξεις κάνουν ακόμα πιο αναγκαία την ενίσχυση της πάλης για θωράκιση του
δημόσιου συστήματος Υγείας και λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας
των εργαζομένων και του λαού, αφού ο εμβολιασμός θα τραβήξει σε μάκρος.
Δείχνουν, παράλληλα, τον πραγματικό αντίπαλο, που είναι το κυνήγι του
καπιταλιστικού κέρδους και οι πολιτικές που εμποδίζουν την απρόσκοπτη πρόσβαση
του λαού σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες Υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,
που μπορούν να διαμορφωθούν μόνο στην πάλη για την κατάργηση του.

Ειδικότερα ζητήματα
ΕΡΩΤΗΣΗ 1η

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο πρωτογενής τομέας (γεωργία-κτηνοτροφία)
διατηρεί ένα πολύ σημαντικό μέγεθος της οικονομικής ζωής…. αποτελεί βασική πηγή
εισοδήματος και απασχόλησης για μεγάλο μέρος του πληθυσμού της…..
Έχει ανακοινωθεί πως το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, δημιούργησε τον Κόμβο
καινοτομίας στην Ευφυή Γεωργία και Κυκλική Βιοοικονομία σε εγκαταστάσεις του,
στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας.
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Στο πλαίσιο σχετικής προκήρυξης στη Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας
και Καινοτομίας» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
υπέβαλε σχετική πρόταση η οποία αξιολογήθηκε με « άριστα » και η υλοποίηση της
ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2020.
Ερωτάται η Περιφερειακή Αρχή….

 Τι γνωρίζει για αυτό το πρόγραμμα και την χρηματοδότηση του…. πως
συνέβαλε ή πρόκειται να συμβάλλει.

 Ποιο είναι το ακριβές περιεχόμενο του και ποιες περιοχές και καλλιέργειες
αφορά.

 Ποιοι είναι οι στόχοι του και τι προβλέπεται σαν συνέχεια στον
προγραμματισμό του 2021-2025.

 Με ποια διαδικασία και σε ποια βάση προσεγγίζει το αρδευτικό ζήτημα, που
υπάρχει σε πολλές περιοχές ( π.χ Κωπαΐδα, κοιλάδα Σπερχειού, Δυτική
Βοιωτία, περιοχή Κύμης Αλιβερίου, ελαιώνας Άμφισσας, οροπέδιο Δομοκού )
είναι οξυμένο…. Τι πρόκειται να κάνει ;

 Πως πρόκειται να διαχειριστεί τα προβλήματα της Κωπαΐδας ;

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η.
Πότε και πως πρόκειται να απαντηθούν τα ερωτήματα που ήδη έχουν τεθεί για κάθε
Περιφερειακή Ενότητα :
 Ποια έργα είναι συνεχιζόμενα, από αυτά που προβλέπονται στις Συλλογικές

Αποφάσεις…. Ποια είναι καινούργια…. Αν υπάρχουν μελέτες που πρέπει να
επικαιροποιηθούν ή να συμπληρωθούν…. Ποιες είναι οι προτεραιότητες που
θέτουμε και ποιες οι προβλέψεις που υπάρχουν…. Αν χρειάζεται να
ασκήσουμε πιέσεις για τον ρυθμό της χρηματοδότησης ή τον εμπροσθοβαρή
χαρακτήρα της.

 Που βρίσκεται το Τεχνικό Πρόγραμμα και τι προβλέψεις κάνει η κάθε
Υπηρεσία…. Πως προσαρμόζει τον προγραμματισμό της.

 Αν κρίνει επαρκή, ολοκληρωμένη και έγκαιρη την ενημέρωση της για
προγράμματα της Ε.Ε, που άνοιξαν ή πρόκειται να ανοίξουν και φυσικά για το
πως προετοιμάζεται.

 Τι οικονομικές υποχρεώσεις και τι δικαστικές εκκρεμότητες υπάρχουν.
 Ποιο είναι το επίπεδο της συνεργασίας τους με τις αντίστοιχες Οικονομικές

Υπηρεσίες και την Οικονομική Επιτροπή.
 Τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν.

Η κα Μπατζελή αναφορικά με το ζήτημα που έθεσε ο κ. Χρονάς για το κέντρο
καινοτομίας επεσήμανε τα εξής: “Πρόκειται για ένα πρόγραμμα του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, ύψους 3 εκ.ευρώ, που αφορά την καινοτομία στην γεωργία
και την κυκλική οικονομία . Γενικά πρόκειται για δύο μείζονος σημασίας θέματα για
την πορεία του αγροδιατροφικού τομέα.
Είναι ένα πρόγραμμα όπου το 50 % του προϋπολογισμού είναι για τον εξοπλισμό και
το άλλο 50% αφορά την παροχή υπηρεσιών ,ερευνών ,εγκαταστάσεων ,
λειτουργικού , διοικητικού κόστους. Η Περιφέρεια δεν έχει συμμετάσχει οικονομικά σε
αυτό το πρόγραμμα, είναι καθαρά έργο του Πανεπιστημίου ,το οποίο θα εγκατασταθεί
στα κτίρια Αλιάρτου. Επειδή πρόκειται όμως για υψηλής τεχνολογίας και
διαμόρφωσης πρότυπων παραγωγής, η Περιφέρεια θα πρέπει στο προγραμματισμό
της να προβεί σε ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα .Στον προγραμματισμό αυτό να
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ενταχθούν προγράμματα τα οποία να μεταδίδουν, να διαχέουν την πληροφόρηση, τα
αποτελέσματα και τις εφαρμογές αυτού του καινοτόμου προγράμματος στην Κωπαΐδα
και γενικότερα στην Στερεά”.

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

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

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών & προμηθειών για τις
ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στα πλαίσια λήψης μέτρων
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού του covid-19.

Το ανωτέρω θέμα κρίνεται ως έκτακτο δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για τη
λήψη απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της επιτροπής λόγω της
κατεπείγουσας ανάγκης λήψης μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού “covid-19”.

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 17

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών & προμηθειών για
τις ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στα πλαίσια λήψης μέτρων
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού του covid-19.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.7391/368/14-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού
Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Αναγνωστάκης ανέφερε :“ Σε ότι αφορά το Α τμήμα της εισήγησης, σχετικά με
την προμήθεια γρήγορου τεστ (Rapid test) αντιγόνου, για την άμεση ανίχνευση του
ιού “Covid-19”, συμφωνούμε. Σε ότι αφορά στο Β τμήμα της εισήγησης, σχετικά με την
απευθείας ανάθεση, για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής γραμμής στη Βοιωτία,
θα ψηφίσουμε ΛΕΥΚΟ, για τους λόγους που έθιξα και στην αρχική μου τοποθέτηση.
Θα περίμενα να έχει γίνει μια πιο τεχνικού χαρακτήρα προσέγγιση. Η διαδικασία θα
μπορούσε να είχε γίνει με ένα διαφορετικό τρόπο και αναφέρομαι περισσότερο στην
ενημέρωση των επικεφαλής, πριν γίνει αυτή η ανάθεση”.
Στη συνέχεια παίρνοντας πάλι το λόγο έθεσε ερωτήματα στον Πρόεδρο, σχετικά με
τη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής, έχοντας την εμπειρία από το στήσιμο
τηλεφωνικής γραμμής, κατά τη θητεία του στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,
στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης, για τη συμβουλευτική & ψυχολογική
υποστήριξη των ενστόλων, όπου υπήρχε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα στήριξης.
“Δεν θα μπορούσε η Πολιτική Προστασία να απαντά σε τηλεφωνήματα πολιτών,
αξιοποιώντας τους υπαλλήλους της;
Η Περιφέρεια δεν διαθέτει το μηχανισμό εκείνον, που θα μπορούσε να λειτουργήσει
αυτή τη γραμμή; Να τη στελεχώσει με δικό μας προσωπικό;
Έχουμε πραγματοποιήσει, μια αντίστοιχη πρόσληψη για την πολιτική προστασία,
δεν θα μπορούσε να γίνει μια πρόσληψη, ενός συγκεκριμένου αριθμού ατόμων για
ένα τετράμηνο;
Τα ίδια χρήματα θα μας στοίχιζε, ίσως και λιγότερο και θα εξασφαλίζαμε κι αυτό που ο
κ. Χρονάς επισήμανε, δηλαδή την αδιαμεσολάβητη σχέση πολίτη με Περιφέρεια.
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Αυτό τα ερωτήματα τα υποβάλλω, γιατί μου δημιουργήθηκαν έντονοι προβληματισμοί
ως προς την προσφορά, τη χρησιμότητα και τις υπηρεσίες που θα έχει αυτή η
τηλεφωνική γραμμή”.

Η κα Μπατζελή έλαβε το λόγο και επεσήμανε: «Θα ήθελα να διατυπώσω καταρχήν
τις παρατηρήσεις μου για την παρουσίαση της εισήγησης και για τα δύο θέματα τα
οποία καλούμαστε να ψηφίσουμε, βάση των προβλεπόμενων διαδικασιών λόγο
covid-19.
Πρώτον: Είναι απαραίτητο να υπάρχουν προσφορές τουλάχιστον τριών (3) εταιρειών
Δεύτερον :Να επισυνάπτονται οι προσφορές και να τονίσω ότι στην εισήγηση αν και
αναφέρεται δεν επισυνάπτεται καμία προσφορά ,για τα rapid test και για το ειδική
τηλεφωνική γραμμή
Ειδικότερα:
Σχετικά με την εταιρεία NATURALIS για την προμήθεια 3500 test με τιμή 10 ανα test
δεν θεωρώ ότι είναι μια «καλή τιμή ».Θα μπορούσε να είναι πιο φθηνή διότι πρόκειται
για «μαζική αγορά» .Λόγο όμως της αναγκαιότητας η Περιφέρεια να προχωρήσει σε
ελέγχους και δη κομβικών σημείων και ευπαθών ομάδων ,η τιμή προμήθειας δεν θα
μας εμποδίσει να στηρίξουμε την πρόταση της εισήγησης παρά και τις ελλείψεις στην
οργάνωση της ανάθεσης και παρουσίασης της στην ΟΕ.
Σχετικά με Infocall Solutions IKE με ανάθεση 24.800 ευρώ, υπάρχουν πολλές
ελλείψεις και παραλείψεις και με σαφή θέματα στην εισήγηση. Όπως:
Από την τοποθέτηση του προέδρου ήταν σαφές ότι η προσφορά αυτή υπηρεσιών
αφορά μόνο την ΠΕ Βοιωτίας. Στην εισήγηση όμως αναφέρεται για την Περιφέρεια
γενικά. Να υπενθυμίσουμε ότι από την πρώτη περίοδο της πανδημίας είχε
εγκατασταθεί τηλεφωνική γραμμή για τους πολίτες και εξυπηρετούταν από το
προσωπικό της Περιφέρειας .Θα μπορούσε να επαναληφθεί το ίδιο με εξειδικευμένο
προσωπικό ή και με πρόσληψη ορισμένου χρόνου προσωπικό. Το κόστος δε θα ήταν
μικρότερο μέχρι τον Απρίλιο.
Δεν αποσαφηνίζονται οι υπηρεσίες και πληροφορίες που θα δίδονται από infocall
center.Λογικά θα πρέπει να εξειδικεύονται σε θέματα και πληροφορίες για τους
πολίτες της Βοιωτίας. Γενικού περιεχομένου πληροφορίες που αφορούν όλη την
επικράτεια ,δεν δικαιολογούν την ανάθεση αυτή. Όπως και δεν αποσαφηνίζεται εάν
θα υπάρχει επιβάρυνση στους πολίτες που καλούν την γραμμή αυτή από σταθερό και
κινητό .Εάν αυτό ισχύει-ο πρόεδρος ανέφερε ότι δεν θα επιβαρύνονται αλλά
χρειάζεται να το επιβεβαιώσει-τότε θα υπάρχει πρόβλημα ή θα κληθεί η Περιφέρεια να
καλύψει τα κόστος με επιπλέον δαπάνη κάτι που «παραποιεί» την σύμβαση.
Επισημαίνω δε ότι η ανάθεση αφορά σύμβαση 24.800 ευρώ για τρεις περίπου μήνες,
ποσό το οποίο αν γίνει προσομοίωση σε ετησία σύμβαση, φθάνει τα 75.000 ευρώ.
Γνωρίζουμε ότι πάνω από 60.000 ευρώ πρέπει να γίνει ανοικτός διαγωνισμός και
κάτω από 60.000 συνοπτικός. Πιστεύω ότι πρόκειται για «σαλαμοποίηση» σύμβασης
που δεν είναι συμβατή με την ισχύουσα νομοθεσία.
Και κλείνω με ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Είναι θέμα αρχής και κρίνει την
συμπεριφορά του αναδόχου της Infocall Solutions IKE.Τα ανέφερα και κατά την
ενημέρωση μας εκ μέρους του περιφερειάρχη και πρόεδρου για την πορεία της
πανδημίας στην ΠΕ Βοιωτίας. Πριν συζητηθεί το θέμα στην ΟΕ ,ο ανάδοχος με
ανάρτηση του σας «ευχαρίστησε» και σε ως «ευλογημένος» πιστεύει ότι σε
συνεργασία με τον Όμιλο BSF που συστεγάζεται θα υλοποιήσουν την σύμβαση. Εδώ
προκύπτουν θέματα διαφάνειας. Τελικά με ποιους έχετε υπογράψει; Ποιος παρέχει το
προσωπικό, την υποδομή και πως φαίνεται στην σύμβαση ;Έχετε εξετάσει την
οικονομική κατάσταση της εταιρείας που της αναθέσατε την σύμβαση; Έχει
οικονομικές υποχρεώσεις και είναι βιώσιμη; Μπορεί ένας συμβεβλημένος-και μάλιστα
πριν υπογραφεί η σύμβαση του- με την ΠΣΤΕ να εκβιάζει και να προκαλεί
περιφερειακούς συμβούλους λες και κάποιος του έδωσε την δυνατότητα αυτή και το
θράσος ;Η συμπεριφορά του αυτή δεν σας προβληματίζει; Δεν αντιτίθεται στους
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όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται από τους αναδόχους; Εμάς μας
θίγει.
Λόγο πολλών ελλείψεων στην εισήγηση και απαντήσεων σε ερωτήματα που τέθηκαν
από εμάς αλλά και από τους συναδέλφους ,περιμένουμε να μας δοθούν σε επόμενη
συνεδρίαση με την παρουσίαση της σύμβασης της Infocall Solutions IKE.Σε αυτή τη
φάση ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ .Η τελική μας θέση θα κριθεί σε επόμενη συνεδρίαση όπως
δεσμευτήκατε».

Ο κ. Χρονάς ψήφισε ως εξής:“Δεν έχουμε αντίρρηση στην προμήθεια των rapid test.
Ψηφίζουμε ΚΑΤΑ…. στην γραμμή ενημέρωσης, που ιδιωτικοποιείται”.

Ο κ. Σιαλμάς ψήφισε θετικά σχολιάζοντας τα ακόλουθα: “Θα ψηφίσω και τα δύο
τμήματα Α και Β της εισήγησης με την ακόλουθη επισήμανση.Όσον αφορά στο
δεύτερο θέμα ,καλώς έγινε για την Π.Ε.Βοιωτίας λόγω άμεσης ανάγκης ,αλλά θα
μπορούσε σε συνεργασία με την εταιρεία να γίνει σε επίπεδο περιφέρειας καθώς
μπορεί να υπάρξει αύξηση κρουσμάτων και σε άλλες Π.Ε.για αυτό το χρονικό
διάστημα δηλαδή έως τις 30-04-2021”.

Ο κ.Δούρος ψήφισε ως εξής: “ Όσον αφορά τα rapid tests και λόγω της
αναγκαιότητας της κατάστασης ψηφίζω θετικά. Όσον αφορά το δεύτερο θέμα ψηφίζω
ΛΕΥΚΟ”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την ανάθεση των κάτωθι υπηρεσιών & προμηθειών που αφορούν στην
ανάγκη λήψης μέτρων αντιμετώπισης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
“covid-19”στην Π.Σ.Ε., ως εξής:
Α. Την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια γρήγορου τεστ (Rapidtest) αντιγόνου
για την άμεση ανίχνευση του ιού “Covid-19” για τις ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, στον οικονομικό φορέα «NATURALIS Ο.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, Λ.
Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20 - Δάφνη Τ.Κ. 17235, με Α.Φ.Μ.: 801307925,
Δ.Ο.Υ.: Αγ. Δημητρίου, έναντι συνολικής αμοιβής 35.000,00€, όπως αναλύεται στην
κατωτέρω οικονομική του προσφορά.

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ Μονάδας ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

NADAL ΤΕΣΤ
Αντιγόνου τύπου Rapid

3.500 10,00€ 35.000,00€
(απαλλάσσεται απο ΦΠΑ
βάσει του άρθρου 73 του

Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256/23-
12-2020)

 Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Παράδοσης και Παραλαβής:
Η προμήθεια θα πρέπει να παραδοθεί στο τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης

Οικ/κου & Δ.Ε.- Λ. Καλυβίων 2, Λαμία, εντός πέντε (5) ημερών απο την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης.
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Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια
Επιτροπή Παραλαβής της Π.Ε. Φθιώτιδας που έχει ορισθεί με την αριθμ.
274801/8029/23-12-2020 (ΑΔΑ:ΩΓΣΓ7ΛΗ-ΘΘ3) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας.

Β. Την απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με έργο την υποδοχή και διαχείριση κλήσεων σε
γεωγραφικό αριθμό κλήσης και την καταγραφή των τηλεφωνικών αιτημάτων
πολιτών που αφορούν σε ζητήματα, προβλήματα και έκτακτες ανάγκες που
άπτονται στη δικαιοδοσία της Περιφέρειας (πχ. covid-19), στον οικονομικό φορέα
“Infocall Solutions IKE”, που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Βουλιαγμένης 272Β, Αγ.
Δημήτριος, Τ.Κ. 17343, με ΑΦΜ: 801192750 ΔΟΥ: Ηλιούπολης, έναντι συνολικής
αμοιβής 24.800,00€, όπως αναλύεται στην οικονομική του προσφορά.

 Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Παράδοσης και Παραλαβής:
Η υπηρεσία θα υλοποιηθεί έως 30-4-2021 .
Η πιστοποίηση καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών θα γίνει από την αρμόδια

Επιτροπή Παραλαβής της Π.Ε. Φθιώτιδας που έχει ορισθεί με την αριθμ.
274801/8029/23-12-2020 (ΑΔΑ:ΩΓΣΓ7ΛΗ-ΘΘ3) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας.

Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλυφθούν απο τον Ε.Φ. 073, ΚΑΕ 5152.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 18

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 1/04-01-2021 πρακτικού συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 1/04-01-2021 πρακτικό
συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 19

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών,
εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε.Φθιώτιδας, κατά την χειμερινή περίοδο.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.4604/72/11-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Π.Σ.Ε.προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο Πρόεδρος επισήμανε σχετικά με την παραπομπή του θέματος στο Περιφερειακό
Συμβούλιο τα εξής: “Ο προγραμματισμός του Π.Σ. ήτανε για το τρίτο δεκαήμερο. Την
τελευταία εβδομάδα , το να μετατεθεί τότε η πρόσληψη του διμήνου θα προκαλέσει
ένα μεγάλο μέρος της απώλειας του ζητημένου. Να παρακαλέσω κατ΄εξαίρεση να
συζητηθεί στην Ο.Ε. για τους προφανείς λόγους της αναγκαιότητας που όλοι
αντιλαμβανόμαστε.”

Ο κ. Δούρος αρχικά ζήτησε το θέμα να συζητηθεί στο Π.Σ.,έπειτα όμως από την
αιτιολόγηση που παρέθεσε ο Προέδρος, ψήφισε θετικά την εισήγηση.

Ο κ.Αναγνωστάκης τόνισε τα ακόλουθα: “Πέρα και έξω από την επιμονή μας να
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συζητηθεί το εν λόγω θέμα στο Π.Σ. και επειδή καταλαβαίνω ότι αυτή η άποψη δεν
γίνεται αποδεκτή, επιθυμώ να επαναλάβω, ως θέμα αρχής, ότι πρέπει αυτές οι πάγιες
και διαρκείς ανάγκες, να αντιμετωπιστούν με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
Επειδή αντιλαμβάνομαι πως πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία, τουλάχιστον για το
χειμώνα που περιμένουμε να είναι ιδιαίτερα σκληρός, θα συμφωνήσουμε, με την
παρατήρηση ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να έχουμε
μόνιμο προσωπικό, για την αντιμετώπιση αυτών των αναγκών”.

Η κα Μπατζελή ανέφερε: “Για ότι αφορά την θέση μας πέραν της ουσιαστικής και
πολιτικής δέσμευσης και αναγκαιότητας προσωπικού σε όλες τις Περιφερειακές
Ενότητες για ότι αφορά την εισήγηση , θεωρώ ότι είναι πλήρης και δίνει μια σαφή
εικόνα των αναγκών και της χαρτογράφησης του προσωπικού το οποίο υπάρχει στην
Φθιώτιδα .Κρίνω ότι η καταγραφή των αναγκών αναλύεται με σαφή τρόπο και για την
ουσία του θέματος αλλά και για την παρουσίαση της εισήγησης. Θα το
υπερψηφίσουμε”.

Ο κ. Χρονάς αρχικά εξέθεσε τη θέση της παράταξής του αναφορικά με την συζήτηση
των θεμάτων προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού στο Π.Σ.,λέγοντας
χαρακτηριστικά:“Πρόκειται για θέμα αρμοδιότητας του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Και εκεί πρέπει να συζητηθεί….Αν αυτό δεν γίνει αποδεκτό…. Θα πούμε και θα
υποστηρίξουμε την άποψη μας”.
Στη συνέχεια λόγω της απόφασης να συζητηθεί και να ψηφιστεί το εν λόγω θέμα στη
συνεδρίαση της Ο.Ε. ,ανέπτυξε τις ακόλουθες θέσεις:
“Η εισήγηση του συγκεκριμένου θέματος είναι αποκαλυπτική….
Η υπηρεσία παρουσιάζει τον πίνακα του μηχανολογικού εξοπλισμού που διαθέτει και
τους εξειδικευμένους εργαζόμενους που υπηρετούν, καταλήγοντας στην αναγκαία
πρόταση για πρόσληψη 12 εργαζομένων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών…. Διότι υπάρχουν έκτακτες και επείγουσες ανάγκες.
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, σημειώνουμε :

1. Οι ανάγκες είναι μόνιμες και σταθερά επαναλαμβανόμενες με διαφορετική
μορφή.

2. Το δίμηνο των αναγκών τίθεται προσχηματικά και δεν είναι αντικειμενικό.
3. Ο αιτούμενος αριθμός των εργαζομένων δεν αντιστοιχεί στον καταγραμμένο

μηχανολογικό εξοπλισμό.
Για αυτό τον λόγο…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση και αντιπροτείνουμε ΑΜΕΣΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ…. Στην
προοπτική συγκρότησης ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ,
ΕΠΑΡΚΩΣ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ…. ΓΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την πρόσληψη δεκαεννέα (19) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και
πρόσκαιρων αναγκών στην Π. Ε. Φθιώτιδας, κατά την χειμερινή περίοδο, σύμφωνα
με τον ακόλουθο πίνακα :

α/α Αριθμός
ατόμων Ειδικότητα Διάρκεια

σύμβασης
1 Έξι (6) ΔΕ Οδηγών (φορτηγών αυτοκινήτων άνω

των 3,5 t) Δύο -2- μήνες

2 Δύο (2) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Δύο -2- μήνες
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(διαμορφωτές οδών γαιών και διάνοιξης
χανδάκων και ορυγμάτων παντός τύπου -
γκρέϊντερ)

3 Δύο (2) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (φορτωτικά
μηχανήματα τύπου JCB) Δύο -2- μήνες

4 Δύο (2)
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (φορτωτές
αλυσότροχοι και λαστιχοφόροι παντός
τύπου)

Δύο -2- μήνες

5 Έξι (6) ΥΕ Εργατών Δύο -2- μήνες

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 20

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 3ο: Παραχώρηση χώρου στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,Περιφερειακή Ενότητα
Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.274444/4723/07-01-2021 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:“Εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χώρος και ο ΟΠΕΚΕΠΕ
αναλαμβάνει τις δαπάνες που θα απαιτηθούν….. Δεν έχουμε αντίρρηση”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παραχώρηση γραφείου το οποίο δεν χρησιμοποιείται και ευρίσκεται
στον τρίτο όροφο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Φωκίδας, στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για
κάλυψη των αναγκών του.
Η παραχώρηση θα είναι μέχρι 31-12-2024.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 21

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 4ο:Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων της
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
2567/216/07-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε ως εξής : “Σε ότι αφορά την συγκρότηση επιτροπών
αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα της, για αυτό λέμε ναι.
Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ στα πρόσωπα”.

Η κα Μπατζελή ψήφισε ομοίως. ΥΠΕΡ σε ότι αφορά την συγκρότηση επιτροπών και
ΛΕΥΚΟ στα πρόσωπα.
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Ο κ. Χρονάς ψήφισε ΚΑΤΑ και στη συνέχεια αντιπρότεινε τρόπο κατάρτισης
επιτροπών λέγοντας :“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
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 Προεδρεύων δήλωσε :“θα ήθελα να ενημερώσω ότι κάποιες περιφερειακές
ενότητες έχουν λίγο κόσμο στις επιτροπές διαγωνιστικών διαδικασιών , ενστάσεων
διαγωνισμών , παραλαβής προμηθειών , παραλαβής υπηρεσιών .Ουσιαστικά δεν
είναι αρκετός ο αριθμός των υπαλλήλων. Λόγω της οργάνωσης και του οικονομικού
αρκετοί υπάλληλοι εξαιρούνται , π.χ. όσοι είναι στην οικονομική διαχείριση.Συνεπώς
δεν υπάρχουν αρκετοί υπάλληλοι για τις επιτροπές.Κάθε περιφερειακή ενότητα έχει
μία επιτροπή διαγωνιστική , μια ενστάσεων, και επιτροπές παραλαβών αναλόγως τα
αντικείμενα στα κτίρια που έχει στην αρμοδιότητα της .Επίσης υπάρχουν κάποιες
ειδικές επιτροπές για τα μαθητικά δρομολόγια.Ο νόμος δίνει την δυνατότητα και
κάποιων κληρώσεων. Είναι τόσες πολλές οι εξαιρέσεις που δεν έχουν νόημα οι
κληρώσεις” .

Οι κ.κ. Δούρος,Σιαλμάς ψήφισαν ΥΠΕΡ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Eγκρίνει την συγκρότηση των επιτροπών διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων για
το έτος 2021 ως εξής:

Α. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών

α) Καπαρέλη Μαρία του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού υπάλληλο της
Δ/νσης Ανάπτυξης, με αναπληρώτρια αυτής την Πούλου Παναγούλα του
κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης.
β) Ξανθούλη Ιουλία υπάλληλος της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών του
κλάδου ΔΕ Κοικητικού-Λογιστικού με αναπληρωτια αυτής την Βαϊνου Παγώνα
του κλάδου ΠΕ Μηχανικών υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης.
γ) Ανδρεόπουλος Ηλίας του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής υπάλληλος της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, με αναπληρωτή αυτού τον Κορομπίλη
Ηλία του κλάδου ΔΕ Γεωτεχνικών υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής.
΄Εργο της επιτροπής είναι η διενέργεια των διαγωνισμών και η αξιολόγηση των
προσφορών, ο έλεγχος της καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων
για την συμμετοχή τους στην διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, ο
αποκλεισμός των προσφερόντων ή υποψηφίων από την διαδικασία, η απόρριψη
των προσφορών, η κατακύρωση των αποτελεσμάτων η αποδέσμευση των
εγγυήσεων, η ματαίωση της διαδικασίας, η διαδικασία της διαπραγμάτευσης
καθώς και η παροχή γνωμοδότησης για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει και την
διαδικασία της ανάθεσης.
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Β. Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων

α) Σιδηρόπουλος Νικόλαος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών υπάλληλος της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής με αναπληρωτή αυτού τον
Κανελλόπουλο Νικόλαο του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού υπάλληλο της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
β) Καραδήμος Λουκάς του κλάδου ΤΕ Μηχανικών υπάλληλος της Δ/νσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών με αναπληρωτή αυτού τον Αναστασίου
Λάμπρο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού υπάλληλο της Δ/νσης
Διοικητικού-Οικονομικού.
γ) Δημητρέλλος Ηλίας του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών υπάλληλος της Δ/νσης
Ανάπτυξης με αναπληρωτή αυτού την Μητσιάνη Γεωργία του κλάδου ΠΕ
Μηχανικών υπάλληλο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας.
΄Εργο της επιτροπής είναι η γνωμοδότηση για τις προβλεπόμενες στον ν.
4412/2016 ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με την περ. η, παρ. 1. του άρθρου 221 του ν.
4412/2016.

Γ. Επιτροπές Παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και
υπηρεσιών ανά Δ/νση

1. Δ/νση Ανάπτυξης
α) Δασκαλόπουλος Κωνσταντίνος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
β) Καραγκιζοπούλου Πηνελόπη του κλάδου ΠΕ Χημικών
γ) Σορώκου Αρχοντούλα του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

2. Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών
α) Δούκας Ιωάννης του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με αναπληρωτή
αυτού τον Τσιάλη Παναγιώτη του κλάδου ΤΕ Μηχανικών
β)Κοντογιάννη Δημητρούλα του κλάδου ΔΕ Τεχνικών με αναπληρώτρια αυτής
την Φλώκου Μαρία του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
γ)Σώρρας Δημήτριος του κλάδου ΔΕ Τεχνικών με αναπληρώτρια αυτής την
Μαργώνη Μαρία του κλάδου ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό.

3. Δ/νση Τεχνικών ΄Εργων
α) Κολοβός Ηλίας του κλάδου ΤΕ Μηχανικών με αναπληρωτή τον Ζουρίδη
Γρηγόριο ΤΕ Δομικών Έργων (χωρίς πτυχίο).
β) Κουτρολίκος Ιωάννης του κλάδου ΔΕ Τεχνικών με αναπληρωτή τον
Μαργαρίτη Γεώργιο του κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων.
γ) Παπαδοπούλου Ευαγγελία του κλάδου ΔΕ Τεχνικών με αναπληρώτρια την
Κασδαναστάση Αικατερίνη του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού.

4. Δ/νση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
α) Αθανασοπούλου Σοφία του κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
β) Κατσαρέλη Χαρίκλεια του κλάδου ΠΕ Ιατρών
γ) Μαυρομάτη Ειρήνη του κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

5. Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού-Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη-Τμήμα
Πληροφορικής-Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας-Τμήμα
Πολιτικής Προστασίας
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α) Παπαλουκά Γεωργία του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων υπάλληλο του
Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας με αναπληρωτή τον Τσώνο
Ευθύμιο του κλάδου ΥΕ Βοηθών Συντηρητών Κτιρίων υπάλληλο της Δ/νσης
Διοικητικού-Οικονομικού
β) Ψιλογιάννη Αθανάσιο του κλαδου ΔΕ Πληροφορικής –Προσωπικού Η/Υ
υπάλληλο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού με αναπληρωτή αυτού τον
Λεοντίου Ευστάθιο του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής του Τμήματος Πληροφορικής.
γ) Κατραμάτος Ηλίας του κλάδου ΔΕ Πληροφορικής- προσωπικού Η/Υ υπάλληλο
της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού με αναπληρωτή τον Κολομέτσο Παναγιώτη
του κλάδου ΔΕ Τεχνικών.

6. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
α) Μιχαλάκης Πέτρος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με αναπληρωτή την
Καλυβιώτη Ολγα του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών.
β) Κανελλοπουλος Νικόλαος του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού με
αναπληρώτρια αυτού την Σκορδά Ειρήνη του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών.
γ) Αράχωβας Νικόλαος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με αναπληρώτρια την
Καστρίτη Παρασκευή του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Ιχθυολόγων.

΄Εργο των επιτροπών είναι το να εισηγούνται για όλα τα θέματα παραλαβής του
φυσικού αντικειμένου της σύμβασης προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς
λειτουργικούς η και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου
της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από την σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο,
συντάσσουν τα σχετικά πρωτόκολλα,τα οποία αποστέλλουν στο Τμήμα
Προμηθειών, παρακολουθούν και ελέγχουν την προσήκουσα εκτέλεση όλων των
όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και
εισηγούνται την λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω
όρων, καθώς επίσης και η παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού
σύμβασης παροχής υπηρεσιών.
Τα πρακτικά των επιτροπών αυτών θα υποβάλλονται στο Τμήμα Λογιστικής
Διαχείρισης και στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού,
προκειμένου να ολοκληρώνεται η διαδικασία προμήθειας σύμφωνα με τον ν.
4412/16 και η εκκαθάριση της δαπάνης.

Πρόεδρος σε κάθε επιτροπή ορίζεται το πρώτο μέλος υπό στοιχείο (α).
Οι πρόεδροι των επιτροπών θα τηρούν τα πρακτικά και τη σχετική αλληλογραφία.

H ισχύς της παρούσας αρχίζει από την υπογραφή της και την ανάρτησή της στο
πρόγραμμα ΔΙAΥΓΕΙΑ.
Η θητεία των μελών των επιτροπών είναι ετήσια και μέχρι την ημερομηνία της
συγκρότησης των επιτροπών για το επόμενο έτος (2022).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 22

ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση επιτροπών για την διαδικασία επισκευής, συντήρησης, και
αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τα οχήματα της
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
2644/217/07-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε ως εξής : “Σε ότι αφορά την συγκρότηση επιτροπών
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αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα της, για αυτό λέμε ναι.
Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ στα πρόσωπα”.

Η κα Μπατζελή ψήφισε ομοίως. ΥΠΕΡ σε ότι αφορά την συγκρότηση επιτροπών και
ΛΕΥΚΟ στα πρόσωπα.

Ο κ. Χρονάς ψήφισε ΚΑΤΑ και στη συνέχεια αντιπρότεινε τρόπο κατάρτισης
επιτροπών λέγοντας :“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
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”.

Οι κ.κ. Δούρος,Σιαλμάς ψήφισαν ΥΠΕΡ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών ως εξής:

Α. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1. Κολοβός Ηλίας του κλάδου ΤΕ Μηχανικών με αναπληρωτή αυτού τον
Μαστροβασίλη Στέφανο του κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων, υπάλληλοι
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.

2. Μαργαρίτης Γεώργιος του κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων με
αναπληρωτή αυτού τον Μπέσιο Γεώργιο του κλάδου ΔΕ Χειριστών
Μηχανημάτων υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.

3. Κουτρολίκος Ιωάννης του κλάδου ΔΕ Τεχνικών με αναπληρωτή αυτού τον
Καλημάνη Δημήτριο του κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων, υπάλληλοι της
Δ/νσης Τεχνικών ΄Εργων.

Έργο της Επιτροπής είναι η έρευνα αγοράς, η συλλογή προσφορών και η
απόφαση (πρακτικό) για την προμήθεια των αναγκαιοτάτων για την επισκευή των
οχημάτων, ανταλλακτικών και λοιπών υλικών ,καυσίμων και λιπαντικών από το
ελεύθερο εμπόριο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού και
προμηθειών του δημοσίου καθώς και η βεβαίωση της ανάγκης εργασιών επισκευής
και συντήρησης των οχημάτων από δημόσιο ή ιδιωτικό συνεργείο.

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1. Κόκκινος Ασημάκης του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με αναπληρωτή αυτού την
Μπεχλιβανίδη ΄Αννα του κλάδου ΠΕ Μηχανικών , υπάλληλοι της Δ/νσης
Τεχνικών ΄Εργων.

2. Αθανάσιος Μαλισιώρας, του κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων
υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών ΄Εργων με αναπληρωτή αυτού τον
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Κολομέτσο Παναγιώτη του κλάδου ΔΕ Τεχνικών υπάλληλος του
Τμήματος ΠΣΕΑ.

3. Μπούτσικος Ιωάννης του κλάδου ΔΕ Οδηγών με αναπληρώτρια αυτού την
Παπαδοπούλου Ευαγγελία του κλάδου ΔΕ Τεχνικών, υπάλληλοι της Δ/νσης
Τεχνικών ΄Εργων.

΄Εργο της επιτροπής είναι η βεβαίωση και η προμήθεια των ανταλλακτικών και
λοιπών υλικών καθώς και η πραγματοποίηση των εργασιών συντήρησης και
επισκευής των αυτοκινήτων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

Οι επιτροπές θα εκτελούν το έργο τους εντός του ωραρίου εργασίας και σε
ημέρες και ώρες που θα αποφασίζουν ανάλογα με τις ανάγκες και την
διεκπεραίωση του έργου τους και θα τηρούν κατάσταση με τις εγκρινόμενες
επισκευές, συντηρήσεις, ανταλλακτικά και καύσιμα υπηρεσιακών αυτοκινήτων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 23

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την
Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “CINAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”].

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(οικ.):
1539/4/05-01-2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Σιαλμάς τόνισε τα ακόλουθα : “Το θέμα είναι σοβαρό και έχει δύο πτυχές. Το
πρώτο και το ουσιώδες είναι το τι απέγιναν τα υλικά αυτά. Όπως φαίνεται από τα
στοιχεία που έχουμε , βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην οποία
βρέθηκαν.Στην προσφυγή της η εταιρεία ισχυρίζεται ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα
να της επιτραπεί να μεταφέρει τα υλικά για καταστροφή και η Περιφέρεια δεν
ανταποκρίνεται. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε υπάρχουν σοβαρές ευθύνες στους
υπαλλήλους της περιφέρειας. Για ποιο λόγο δεν δίνουμε την άδεια να φύγουνε αυτά
τα υλικά τα οποία είναι επικίνδυνα και δεν πρέπει να παραμένουν;
Η δεύτερη πτυχή έχει να κάνει με τον τρόπο που λειτουργούν οι υπηρεσίες ,την
έλλειψη της νομικής υπηρεσίας που όλοι λέμε ότι χρειάζεται ,αλλά δεν γίνεται κανένα
βήμα ως προς αυτή την κατεύθυνση.Αυτό το αναφέρω διότι στην προσφυγή της προς
το διοικητικό πρωτοδικείο η εταιρεία ισχυρίζεται ότι η επιτροπή που εισηγήθηκε το
πρόστιμο δεν συγκροτήθηκε νόμιμα καθώς απαρτίστηκε από δύο μέλη και όχι από
τρία μέλη όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 της διοικητικής διαδικασίας . Πρέπει να
γίνουν άμεσα ενέργειες για τη απομάκρυνση των υλικών , ο αρμόδιος
Αντιπεριφερειάρχης να κάνει αυτό που απαιτείται και να έχουμε σχετική ενημέρωση”.

Ο Πρόεδρος διευκρίνισε ότι το ακριβές αίτημα του ιδιώτη είναι όχι να απομακρύνει
εν συνόλω τα περιεχόμενα της αποθήκης του , αλλά να απομακρύνει κατά
προτεραιότητα τα εργαλεία και τα μηχανήματα και όχι τις επικίνδυνες ύλες. Ωστόσο
έχει ενεργοποιηθεί και με πρωτοβουλία του δημάρχου την οποία και η Περιφέρεια
συνεπικουρεί, το ζήτημα να φέρει η εταιρεία ένα ολοκληρωμένο και συγκεκριμένο
σχέδιο απομάκρυνσης εν συνόλω των υλικών με προτεραιότητα τις επικίνδυνες ύλες,
όπως προβλέπεται από το νόμο η διαδικασία και σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα.

Η κα Μπατζελή ανέλυσε τις θέσεις της παράταξής της ως εξής : “Είναι ένα θέμα το
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οποίο εμείς θα ψηφίσουμε ,διότι πρόκειται για μια εκδίκαση με την εταιρεία ,να κληθεί
να πληρώσει το ανωτέρω πρόστιμο”.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε:“Αφορά πρόστιμο που επεβλήθη λόγω παραβάσεων της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας…. Δεν έχουμε αντίρρηση”.

Οι κ.κ. Δούρος, Αναγνωστάκης ψήφισαν θετικά .

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
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 21ης Ιανουαρίου 2021 ή σε κάθε
μετ’ αναβολή ορισθείσα, κατά τη συζήτηση της από 5 Δεκεμβρίου 2017 και με αριθμό
κατάθεσης δικογράφου ΠΡ238/2017 Προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία
“CINAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”,
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 469 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 112,56), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και
Φ.Π.Α] 581,56 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 τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα,
ήτοι αμοιβή ποσού [80€ Χ 4 =] 320€, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον
πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του
οικονομικού αντικειμένου αυτής.

- Σύνολο αμοιβής 469 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 24

ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του Γεωργίου
Μπέλλιου κλπ (συν.35)].

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.(ΤΤ):164967/691/2020/05-01-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε: “Είμαστε θετικοί στο δίκαιο αίτημα των εργαζομένων,
αν η δικαιοσύνη αποφασίσει διαφορετικά εμείς θα έχουμε πράξει αυτό που οφείλαμε
να κάνουμε”.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε:“Πρόκειται για αίτημα εργαζομένων που ζητούν από την
Περιφέρεια να τους καταβάλλει ποσά που αντιστοιχούν στο επίδομα Χριστουγέννων
των ετών 2016, 2017, 2018, στο επίδομα Πάσχα των ετών 2017 και 2018, καθώς κα
στο επίδομα αδείας για τα έτη 2017 και 2018.
Σε αυτό το θέμα … οφείλουμε να υπερασπισθούμε το δικαίωμα των εργαζομένων.
Σημειώνουμε, επίσης πως υπάρχει δεδικασμένο…..
Για αυτό προτείνουμε τον διορισμό δικηγόρου για να προετοιμάσει τον εξωδικαστικό
συμβιβασμό ή να παρασταθεί ανάλογα και υποστηρικτικά των εργαζομένων στο
δικαστήριο”.

ΑΔΑ: 6Λ737ΛΗ-ΛΤΖ



32

Η κα Μπατζελή τόνισε: «Είμαστε θετικοί , και εφιστώ την προσοχή στην παράγραφο
2.1 της εισήγησης βάση της οποίας αναφέρεται ότι δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή
κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων κτλ για τις
οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανώτατου δικαστηρίου.
Δεύτερον, η απόφαση της Ο.Ε. εφόσον υπάρχουν τα προηγούμενα δεν μπορεί να
μπαίνει σε διαπραγμάτευση χωρίς γνωμοδότηση του δικηγόρου. Είναι δύο ζητήματα
που καλούμαστε ως παράταξη ,βάσει αυτών να ψηφίσουμε για τον δικηγόρο».

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον
Γεώργιο Νίκα του Θεοφάνη, δικηγόρο Λαμίας [ΑΜ. Δ.Σ. Λαμίας: 100], κάτοικο Λαμίας,
επί της οδού Λεωνίδου αρ. 6, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 28ης Ιανουαρίου 2021 ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, κατά τη συζήτηση της από 10 Δεκεμβρίου 2018 και με αριθμό δικογράφου
ΑΓ329/ 12 Δεκεμβρίου 2018 Αγωγής που άσκησε ο Γεώργιος Μπέλλιος κλπ
(συν.35), συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και
γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.

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

- Παράσταση και υπόμνημα 305 ευρώ [134€ παράσταση συν 171 € υπόμνημα],
με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

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

- Σύνολο αμοιβής 625 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 25

ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του Iωάννη
Στεφανίδη κλπ (συν.41)].

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.(ΤΤ):164963/687/2020/05-01-2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανάλυσε την θέση του ως εξής:“Πρόκειται για αίτημα εργαζομένων που
ζητούν από την Περιφέρεια να τους καταβάλλει ποσά που αντιστοιχούν στο επίδομα
Χριστουγέννων των ετών 2016, 2017, 2018, στο επίδομα Πάσχα των ετών 2017 και
2018, καθώς κα στο επίδομα αδείας για τα έτη 2017 και 2018.
Σε αυτό το θέμα … οφείλουμε να υπερασπισθούμε το δικαίωμα των εργαζομένων.
Σημειώνουμε, επίσης πως υπάρχει δεδικασμένο…..
Για αυτό προτείνουμε τον διορισμό δικηγόρου για να προετοιμάσει τον εξωδικαστικό
συμβιβασμό ή να παρασταθεί ανάλογα και υποστηρικτικά των εργαζομένων στο
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δικαστήριο”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον
Ηρακλή Τσάγκα του Γεωργίου, δικηγόρο Λιβαδειάς [ΑΜ. Δ.Σ. Λαμίας: 147], κάτοικο
Λιβαδειάς, επί της οδού Καραγιαννοπούλου αρ. 22, ο οποίος να την εκπροσωπήσει
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 28ης Ιανουαρίου 2021 ή σε
κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, κατά τη συζήτηση της από 10 Δεκεμβρίου 2018 και με
αριθμό δικογράφου ΑΓ328/ 12 Δεκεμβρίου 2018 Αγωγής που άσκησε ο Iωάννης
Στεφανίδης κλπ (συν.41), συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και
ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την
υπεράσπιση της υποθέσεως.

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

- Παράσταση και υπόμνημα 305 ευρώ [134€ παράσταση συν 171 € υπόμνημα],
με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

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

- Σύνολο αμοιβής 625 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 26

ΘΕΜΑ 9ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του Iωάννη
Καρασαντέ κλπ (συν.16)].

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(οικ):
1705/8/05-01-2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή τόνισε τα ακόλουθα: “Εάν οι Δήμοι αμελήσουν, δεν κάνουν
έλεγχους, δεν εφαρμόζουν τις οδηγίες για την διαχείριση υδάτων και δη του πόσιμου
διακυβεύεται η ασφάλεια των πολιτών, η Π.Α., πρέπει να εφαρμόσει την νομοθεσία
και να καλέσει την παρέμβαση εισαγγελέα αν οι Δήμοι συνεχίζουν. Ο κ. Κελαϊδίτης
είπε ότι είναι επιβαρυμένο το νερό της Λιχάδας από μια γεώτρηση η οποία όμως
εμπλουτίζει όλο το σύστημα της ύδρευσης και ότι θα επέμβουν ως Π.Α. και σε
συνεργασία με τον Δήμο θα λύσουν το θέμα. Τι έχει γίνει ώστε να μη βρεθούμε
αντιμέτωποι με μια ιστορία και βαριά πρόστιμα ,όπως αυτά που συζητάμε σήμερα;
Ερωτώ αν η περιφέρεια δεν εφαρμόσει το ελεγκτικό της έργο για τους υδάτινους
πόρους και δη για το πόσιμο , αφήστε το αρδευτικό, γίνονται καταγγελίες από τους
πολίτες και υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που τους δικαιώνουν, τότε ποιος
πληρώνει; Η Περιφέρεια ,ο Δήμος; Πως ορίζεται από το Δικαστήριο; Αυτό πρέπει να
το εξετάσουμε στις επόμενες παρεμβάσεις αλλά και στις θέσεις και την γραμμή που
θα κρατήσει ο δικηγόρος.
Προφανώς θα πρέπει να βάλουμε ένα δικηγόρο .Διάβασα 75 σελίδες οι οποίες ήταν
συνταρακτικές για τον τρόπο που η δημοτική αρχή Δομοκού και η Νομαρχία
Φθιώτιδας διαχειρίστηκε την ασφάλεια των πολιτών με το πόσιμο νερό. Στην ουσία
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χρησιμοποιούσε γεώτρηση για πόσιμο νερό ,ενώ είχε εγκριθεί για άρδευση. Όταν
μάλιστα βρίσκεται σε μια περιοχή που η νιτρορύπανση ήταν σημαντική.
Αυτό μπορούμε να το δούμε σαν μεθοδολογία και πρακτική για όλες τις υποθέσεις.
Διότι αν χαθεί η υπόθεση εμείς ως παράταξη θα βγούμε να καταγγείλουμε τον ελλειπή
ελεγκτικό ρόλο της περιφέρειας μέχρι το 2017 για τέτοια ζητήματα. Προφανώς θα
πούμε ναι στο δικηγόρο”.

Ο κ. Χρονάς ανάλυσε την θέση της παράταξής του ως εξής:“Κάτοικοι της τοπικής
κοινότητας Πετρωτού του Δήμου Δομοκού, άσκησαν αγωγή , με την οποία ζητούν να
υποχρεωθεί η “Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”, καθώς και ο “Δήμος Δομοκού”, να τους
καταβάλλουν το συνολικό ποσό των 1.500.000 ευρώ, ως αποζημίωση για την ηθική
βλάβη που έχουν υποστεί …….. από πράξεις ή παραλείψεις που αφορούν την
παροχή και τη διάθεση μολυσμένου νερού στο δίκτυο ύδρευσης της Κοινότητας κατά
τα έτη 2011 έως και 2017.
Το ζήτημα έχει ξεχωριστή πολιτική σημασία και δεν μπορεί να εξαντληθεί στον
διορισμό ενός δικηγόρου…..

1. Οφείλουμε να γνωρίζουμε τα πραγματικά γεγονότα και την άποψη της
υπηρεσίας…. Το αν αποκαταστάθηκε και πως το πρόβλημα που υπήρχε.

2. Οφείλουμε να πάρουμε υπόψη μας τις εκθέσεις των ελεγκτών δημόσιας
διοίκησης.

3. Οφείλουμε να συνεργαστούμε με τον Δήμο Δομοκού για την διαμόρφωση
ολοκληρωμένης εικόνας.

Σε αυτή την βάση, πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα και να προσαρμόσουμε
κατάλληλα την πρακτική μας σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα….
Με την εικόνα που θα διαμορφώσουμε, θα καθορίσουμε και την τακτική του
δικηγόρου που διορίζουμε.
Αν υπάρχουν πραγματικά ευθύνες οφείλουμε να τις αναλάβουμε….
Το ζητούμενο ποσό μπορεί να διατεθεί για αναγκαία έργα στην περιοχή.
Σε διαφορετική περίπτωση…. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ”.

Ο κ. Αναγνωστάκης ανέφερε τα εξής: “Η υπηρεσία οφείλει να μας ενημερώσει για τα
πραγματικά γεγονότα, να ξέρουμε τόσο τη δική της άποψη όσο και την άποψη του
δήμου Δομοκού. Ωστόσο το κυριότερο είναι, ότι η συγκυρία το έφερε να έχουμε
αντίστοιχο πρόβλημα και στο νομό της Εύβοιας, στην περιοχή της Λιχάδας και του
Αγίου Γεωργίου.
Πρέπει να κάνουμε άμεσα μια συζήτηση για τη διαχείριση και προστασία των
υδάτινων πόρων.
Βεβαίως δεν μπορούμε να αρνηθούμε το διορισμό δικηγόρου και θα συμφωνήσουμε.
Όλοι σε αυτό το τραπέζι έχουμε μάθει να αναλαμβάνουμε ευθύνες.
Αν υπάρχουν ευθύνες θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να αποζημιωθούν.
Αυτή είναι η θέση μας.
Συμφωνούμε να διοριστεί δικηγόρος στην κατεύθυνση που ειπώθηκε προηγούμενα”.

Ο Πρόεδρος επισήμανε: “ Είναι σαφές ότι αυτά τα θέματα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι
είναι ευαίσθητα είτε αφορούν σε περίοδο δικής μας διαχείρισης αυτό είναι πραγματικά
τελευταίο που μπορεί να έχει σημασία. Εδώ θα πρέπει να ισορροπήσουμε σε δύο
πράγματα. Το μεν ένα είναι ηθικά και οικονομικά χρεωθεί η περιφέρεια κάτι το οποίο
δεν της αναλογεί αν δεν της αναλογεί το δε δεύτερο είναι αν αυτοί οι πολίτες όντως
έχουν πληγεί και αξιώνουν χρήματα ηθικής και υλικής αποζημίωσης να μπορούν να
τα λάβουν. Αυτό πως μεταφράζεται . Μεταφράζεται στο ότι ο ρόλος μας είναι να
ακούσουμε και να σεβαστούμε απόλυτα την ελληνική δικαιοσύνη η οποία έχει και την
αρμοδιότητα να δώσει αυτές τις απαντήσεις . Το τι πρέπει να πάρουν οι πολίτες σε
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απάντηση της αξίωσης τους και δεύτερον ποιος είναι υπεύθυνος αυτό το κάτι να το
αποδώσει πράγμα που δεν πρέπει να σχετίζεται με τις οικονομικές δυνατότητες του
καθενός φορέα ,αλλά με το ποσοστό το ποσό ευθύνης του σε ότι κακώς έγινε ή σε ότι
κακώς δεν έγινε.
Με αυτό το σκεπτικό θεωρώ ότι πρέπει να πάμε στο δικαστήριο θα βγει μια απόφαση,
προφανώς ο δικηγόρος θα υπερασπιστεί τις θέσεις της περιφέρειας όχι με σκοπό να
αδικήσει κανέναν ,είτε το δήμο είτε περισσότερο τους πολίτες ,αλλά να πει την
αλήθεια σύμφωνα με την υπηρεσιακή ενημέρωση όπως τα γεγονότα έγιναν και να
δώσει την δυνατότητα στο δικαστήριο να βγάλει μια ορθή κρίση. Με βάση αυτό θα
πρέπει να κινηθούμε. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που σε από κοινού ή προς σε
διπλό αποδέκτη αγωγές οδηγούν εις σε ολόκληρων χρέωση των εναγομένων. Μια
τέτοια περίπτωση μπορεί να είναι και εδώ , γιατί ζητούνε εξ ολοκλήρου εις ακέραιων
το οποίο ως προσέγγιση δεν έχει την λογική της ευθύνης όσο της διασφάλισης ότι θα
είναι υπεύθυνος ένας φορέας ο οποίος θα είναι σε θέση να πληρώσει αν το
δικαστήριο βγάλει μια τέτοια υπόθεση. Αλληλεγγύως και εις ολόκληρων. Άρα λοιπόν
η κρίση του δικαστηρίου μπορεί να πει ότι είναι η ευθύνη μισή μισή και χρεώνω εις
ολόκληρων ή ότι η ευθύνη είναι 10-90 , 90-10 και αλληλεγγύως εις ολόκληρων. Σε μια
τέτοια περίπτωση το λογικό και αυτό που θα έκανε ο καθένας καλόπιστος φορέας
είναι να εφαρμόσει την απόφαση και αν τυχόν από το αλληλεγγύως και εις
ολόκληρων κληθεί να πληρώσει περισσότερα από αυτά που επί ποσοστού ευθύνης
του έχουν αποδοθεί ακολούθως να τα διεκδικήσει από το φορέα που προσβάλει που
υποχρεώθηκε να τα πληρώσει. Αν το δικαστήριο πει ότι η ευθύνη είναι μισή μισή αλλά
ο δήμος δεν έχει χρήματα και κληθεί να τα πληρώσει όλα η περιφέρεια , αυτονόητα η
περιφέρεια πρέπει να στραφεί κατά του δήμου Δομοκού ή το αντίθετο. Να αποδοθεί
το δίκαιο για τους πολίτες ένα. Δύο το δίκαιο να επιμεριστεί με βάση όχι την
οικονομική δυνατότητα αλλά την αντικειμενική μη ύπαρξη ευθύνης από τους
εναγόμενους φορείς. Αυτές τις οδηγίες θα δώσουμε και στον δικηγόρο που θα μας
εκπροσωπήσει”.

Ο κ. Δούρος ψήφισε ΥΠΕΡ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον
Χρήστο Φλώρο του Θεοδώρου, δικηγόρο Λαμίας [ΑΜ. Δ.Σ. Λαμίας: 438], κάτοικο
Λαμίας, επί της οδού Ροζάκη Αγγελή αρ. 32, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 28ης Ιανουαρίου 2021 ή σε κάθε
μετ’ αναβολή ορισθείσα, κατά τη συζήτηση της από 1 Αυγούστου 2019 και με αριθμό
δικογράφου ΑΓ186/ 1 Αυγούστου 2019 Αγωγής που άσκησε ο Iωάννης Καρασαντές
κλπ (συν.16), συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς
και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ.
376/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
στο ποσό των 1.452 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 348,48), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και
Φ.Π.Α] 1.800,48 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 1.132 ευρώ [566€ παράσταση συν 566€ υπόμνημα],
με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

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

- Σύνολο αμοιβής 1.452 ευρώ.

ΑΔΑ: 6Λ737ΛΗ-ΛΤΖ



36

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 27

ΘΕΜΑ 10ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την Αίτηση Ακύρωσης του
“Δήμου Τανάγρας” και του Βασιλείου Περγάλια, νομίμου εκπροσώπου του, ως
Δημάρχου].

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.(οικ.):273225/1195/22-12-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Αναγνωστάκης τόνισε : “Έχει γίνει τοποθέτηση στην προηγούμενη Ο.Ε. εμείς
δεν έχουμε πειστεί και ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ”.

Η κα Μπατζελή ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Ο κ. Χρονάς ανάλυσε την θέση της παράταξής του ως εξής:“ Μετά και τα νεότερα
έγγραφα, που μας απέστειλε η γραμματεία….επιμένουμε στην θέση που ήδη
διατυπώσαμε σε προηγούμενη συνεδρίαση….
Ο Δήμος Τανάγρας άσκησε στο Συμβούλιο Επικρατείας Αίτηση Ακύρωσης κατά της
Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί συγκρότησης ειδικού
Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος, με αρμοδιότητα την επίβλεψη
υλοποίησης της απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με την εφαρμογή της διοικητικής διαδικασίας
για τις εταιρείες με την επωνυμία “ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.” και “CINAR A.E.”
Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Δήμος προσβάλλει την απόφαση της Π.Ε Βοιωτίας
και του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, που επίτρεψε στις δύο επιχειρήσεις να
αποσφραγίσουν τις εγκαταστάσεις τους και να πάρουν τα μηχανήματα τους, χωρίς να
πάρουν – διευθετήσουν και τα απόβλητα, που δημιούργησαν, όπως πρόβλεπε η
απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Κατά την άποψή μας…η επιχειρηματολογία του Δήμου είναι βάσιμη και πρέπει να την
αποδεχτούμε…..
Να διορίσουμε δικηγόρο, που όμως θα συνηγορήσει στο αίτημα του Δήμου.
Ταυτόχρονα, ζητάμε εξηγήσεις για τον τρόπο που λειτούργησαν οι υπεύθυνοι της
Περιφέρειας.
Μετά την ενημέρωση…. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ”.

Ο κ. Δούρος ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Ο κ. Σιαλμάς ψήφισε ΥΠΕΡ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον
Γεώργιο Ανδρέου, Δικηγόρο Αθηνών, εταίρο της εταιρείας με την επωνυμία
“Γεώργιος Δ. Ανδρέου - Δημήτριος Γ. Ανδρέου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία”,
[Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών: 80321], που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ακαδημίας 27Α, ο
οποίος να την εκπροσωπήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στη δικάσιμο της 28ης
Ιανουαρίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει
την από 16 Σεπτεμβρίου 2019 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 2731/2019
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Αίτηση Ακύρωσης που άσκησε το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την
επωνυμία “Δήμος Τανάγρας” και ο Βασίλειος Περγάλιας, 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 του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ.
376/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
στο ποσό των 1.462 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 350,88), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και
Φ.Π.Α] 1.812,88 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 982 ευρώ [491€ παράσταση συν 491€ υπόμνημα],
με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για έξι (6) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι
αμοιβή ποσού [80€ Χ 6 =] 480€, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον ανωτάτου
δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου
αυτής.

- Σύνολο αμοιβής 1.462 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 28

ΘΕΜΑ 11ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής
γνωμοδότησης,σχετικά με την από 19 Νοεμβρίου 2020 αίτηση της εταιρείας με την
επωνυμία “ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.”.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(ΤΤ):
245571/1009/24-11-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Ο κ. Χρονάς ανάλυσε την θέση της παράταξής του ως εξής:“Εφόσον η τεχνική
υπηρεσία βεβαιώνει….. διερωτόμαστε γιατί δεν πληρώθηκε ο ανάδοχος….
Διερωτόμαστε για τα μέτρα που πρέπει να παρθούν ώστε, σε κάθε περίπτωση, οι
εντολές παροχής υπηρεσιών να γίνονται γραπτά και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα….
Δεν έχουμε αντίρρηση στον προτεινόμενο εξωδικαστικό συμβιβασμό”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Δημήτριο
Κουμπάρο του Αθανασίου, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 95], κάτοικο Λαμίας,
επί της οδού Καποδιστρίου 23, ο οποίος, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις
και μελετήσει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, καθώς και τις απόψεις της αρμόδιας
υπηρεσίας, λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη δυνατότητα
σύναψης εξωδικαστικού συμβιβασμού, ήτοι αν ισχύουν οι τυπικές προϋποθέσεις του
νόμου, καθώς και εάν απαίτηση κρίνεται έγκυρη και βεβαία η απαίτηση.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ.
376/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
στο ποσό των 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) ώρα, με ποσό 80 ευρώ/ώρα,
ήτοι ποσό 320 ευρώ, λόγω της φύσης του ερωτήματος και του πλέγματος της
νομοθεσίας που η πληρεξούσια δικηγόρος θα πρέπει να μελετήσει, προκειμένου να
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δώσει απάντηση στο ερώτημα.
-Σύνολο αμοιβής 400 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 29

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση του δεύτερου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον
ανοικτό διαγωνισμό «ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» ,
συνολικού προϋπολογισμού 99.999,80 € με Φ.Π.Α.,Π.Ε.Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.οικ.280094/4810/31-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού
της Π.Ε.Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Δούρος τόνισε: “Για το λόγο αυτό ζήτησα να συζητηθεί σαν θέμα σε ένα έκτακτο
περιφερειακό συμβούλιο,διότι πληρώνουμε ένα σωρό μισθώσεις μηχανημάτων , δεν
γνωρίζουμε ποια είναι τα μηχανήματα που διαθέτουμε ανά περιφερειακή ενότητα, σε
ποια κατάσταση βρίσκονται, τι μας λείπει για να συμπληρώσουμε,εμπλουτίσουμε το
στόλο μας π.χ.μία αλατιέρα,ένας εκσκαφέας,το ανάλογο κόστος για να δούμε αν μας
συμφέρει... Εδώ τίθεται το θέμα του σχεδιασμού, το τι πρέπει να κάνουμε, τι
χρειαζόμαστε ανά περιφερειακή ενότητα και αν υπάρχει κάτι το τόσο πολύ έκτακτο
που δεν μπορεί ο στόλος της κάθε περιφερειακής ενότητας να το υπηρετήσει με το
ανάλογο προσωπικό ,βέβαια τότε θα γίνονται οι οποιεσδήποτε πιστώσεις .Είναι ένα
ζήτημα που μας ταλαιπωρεί επί της ουσίας για όλες τις περιφερειακές
ενότητες.Ψηφίζω θετικά, με τις επισημάνσεις αυτές”.

.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει τo από 29-12-2020 (ολοκληρώθηκε 30/12/2020) δεύτερο πρακτικό της
επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών
διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον ανοικτό διαγωνισμό,(μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,με
αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού: 100303) με τίτλο :«ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» , συνολικού προϋπολογισμού 99.999,80 € με
Φ.Π.Α.,Π.Ε.Φωκίδας

2. Κατακυρώνει τον ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό για το έργο: «ΠΑΡΟΧΗ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας,
εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 99.999,80€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής της αριθμ.
οικ.203568/3479/02-10-2020 (ΑΔΑΜ:20PROC007414829 2020-10-02) προκήρυξης ,
στην εταιρεία:«ΔΗΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Δημητρίου» με τιμή 62.799,80 με Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 30

ΑΔΑ: 6Λ737ΛΗ-ΛΤΖ



39

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση Πρακτικού συνεδρίασης 1 της επιτροπής διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της
Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕΣΥ και των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης
του Νομού Ευβοίας».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.οικ.3777/260/08-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή,οι κ.κ.Αναγνωστάκης,Σιαλμάς ψήφισαν θετικά.

Ο κ. Χρονάς ανάλυσε την θέση της παράταξής του ως εξής:“Πρόκειται για εργολαβία
ενοικίασης προσωπικού….. Μορφή ιδιωτικοποίησης….
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση και αντιπροτείνουμε δημόσια υπηρεσία
καθαριότητας, με μόνιμο προσωπικό, με πλήρη δικαιώματα”.

Ο κ. Δούρος ψήφισε Λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ.1/05-01-2021 (ολοκληρώθηκε 07-01-2021)Πρακτικό
Συνεδρίασης της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο
«Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕΣΥ και των
Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ευβοίας», (Διακήρυξη
με αρ.πρωτ. 248073/7366/24-11-2020 & ΑΔΑΜ: 20PROC007701192 2020-11-24).

2.Αναδεικνύει τον οικονομικό φορέα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
‘ΕΡΚΥΝΑ’»,Δ/νση Αγ. Θεοδώρων, Λιβαδειά, Τ.Κ 32121,Τηλ. 2231087035, ως
προσωρινού αναδόχου, με τιμή προσφοράς το ποσό των 46.842,52€ χωρίς
ΦΠΑ( 58.084,73€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 31

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 14ο: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 Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.1580/57/05-01-202 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού
Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Οι κ.κ. Δούρος,Σιαλμάς,Αναγνωστάκης ψήφισαν ΥΠΕΡ.

Η κα Μπατζελή ψήφισε ΛΕΥΚΟ στις εγγραφές 1,2 ,6 του πίνακα της ενότητας Α.
Στα υπόλοιπα ΝΑΙ.

Ο κ. Χρονάς ψήφισε ως εξής:““Ζητάμε να εξηγηθεί το ποιους ακριβώς αφορά η
δαπάνη 25.000 ευρώ…. για ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
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ΤΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, Η
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, Η ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΟΔΙΩΝ, Ο ΝΑΥΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ Η ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ι.Χ. Η Ι.Δ.) ΕΚΤΟΣ ΟΣΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ
ΚΑΕ 0715,0716 ΚΑΙ 0717
Λευκό στην δαπάνη για ηλεκτροδότηση Κωπαίδας.
Κατά τα λοιπά………. Δεν έχουμε αντίρρηση”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

A) Εγκρίνει την εξειδίκευση για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή
υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2021, ως
κατωτέρω:

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

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2020

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1 ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ &
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΟΥ
ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΤΟΣ 2020 ΤΗΣ ΚΥΑ ΦΕΚ
3309/7-8-2020 ΤΕΥΧΟΣ Β.

02.05.071.9
473.01

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ

111.048,00 207.752,00 96.704,00

2 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ-
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΕ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΕΤΟΣ 2022 ΠΟΣΟ
25.000,00)

02.05.071.9
459.01

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ 25.000,00 244.812,33 219.812,33

3 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΟ
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, Η
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ,
Η ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΟΔΙΩΝ, Ο ΝΑΥΛΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΜΙΣΘΩΣΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ι.Χ. Η Ι.Δ.)
ΕΚΤΟΣ ΟΣΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΚΑΕ 0715,0716 ΚΑΙ 0717

02.05.073.0
719.01

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤ
ΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ
ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ &
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, Η
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, Η
ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΟΔΙΩΝ,
Ο ΝΑΥΛΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η
ΜΙΣΘΩΣΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ι.Χ.
Η Ι.Δ.) ΕΚΤΟΣ
ΟΣΩΝ
ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΚΑΕ
0715,0716 ΚΑΙ 0717

25.000,00 52.000,00 27.000,00

4 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΕΚΤΟΣ ΟΣΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΚΑΕ 0715,0716 ΚΑΙ 0717

02.05.073.0
721.01

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩ
Ν ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
& ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

15.000,00 23.000,00 8.000,00
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ΕΚΤΟΣ ΟΣΩΝ
ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΚΑΕ
0715,0716 ΚΑΙ
0717

5 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΥΣΗΣ ΣΤΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΕΚΤΟΣ ΟΣΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΚΑΕ 0715,0716 ΚΑΙ 0717

02.05.073.0
722.01

ΕΞΟΔΑ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΥΣΗΣ
ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ &
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΚΤΟΣ
ΟΣΩΝ
ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΚΑΕ
0715,0716 ΚΑΙ 0717

6.000,00 6.000,00 0,00

6 ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΚΩΠΑΙΔΑΣ

02.05.073.5
429.01

ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ
(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΩΠΑΙΔΑΣ)

600.000,00 1.075.000,00 475.000,00

7 Επιστροφή χρηματικού ποσού στη
ΚΑΤΣΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, επειδή δεν
έγινε η μεταβίβαση του ΙΥΟ 0386
αυτ/του , σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176 παρ.1

02.05.073.3
199.
01

Λοιπές Επιστροφές
Εσόδων 39,00 5.000,00 4.961,00

8 Επιστροφή χρηματικού ποσού στο
ΝΤΑΗ ΚΩΝ/ΝΟ, επειδή δεν έγινε
η αλλαγή στοιχείων του ΙΑΕ 4216
αυτ/του , σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176 παρ.1

02.05.073.3
199.
01

Λοιπές Επιστροφές
Εσόδων 75,00 5.000,00

4.886,00

9 Επιστροφή χρηματικού ποσού στο
ΝΤΑΗ ΚΩΝ/ΝΟ, επειδή δεν έγινε
η αλλαγή στοιχείων του Ρ 38032
αυτ/του , σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176 παρ.1

02.05.073.3
199.
01

Λοιπές Επιστροφές
Εσόδων 75,00 5.000,00 4.811,00

10 Επιστροφή χρηματικού ποσού στο
ΠΑΝΑΓΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, επειδή
λανθασμένα κατατέθηκε στο
λογ/σμό μας για το ΒΙΜ 3142
αυτ/το , σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176 παρ.1

02.05.073.3
199.
01

Λοιπές Επιστροφές
Εσόδων 75,00 5.000,00

4.736,00

11 Αμοιβή στο δικηγόρο , που θα
οριστεί για την υπόθεση CINAR
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,
στοΤριμελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη
δικάσιμο της 21-1-21, σύμφωνα
με τον Ν.3852/10 αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.0
871 .01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

581,56 25.000,00 24.418,44

12 Αμοιβή στο δικηγόρο , που θα
οριστεί για την υπόθεση
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΕΛΛΙΟΥ ΚΛΠ , στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας,
στη δικάσιμο της 28-1-21,
σύμφωνα με τον Ν.3852/10
αρθρο 176 παρ.1

02.05.073.0
871 .01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

775,00 25.000,00 23.643,44

13 Αμοιβή στο δικηγόρο , που θα
οριστεί για την υπόθεση
ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΚΛΠ , στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας,
στη δικάσιμο της 28-1-21,
σύμφωνα με τον Ν.3852/10

02.05.073.0
871 .01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

775,00 25.000,00 22.868,44
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 32

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Eξειδίκευσης και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής
(Χ.Ε.Π.),Π.Ε.Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.(οικ.)1484/50/05-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού
Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

A) Εγκρίνει εξειδίκευση για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή
υπηρεσιών και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής σε βάρος των πιστώσεων του
Οικονομικού Ετους 2021, ως κατωτέρω:

1 Ποσό 1.500,00€ με υπόλογο την υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Εργων ,του
κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων , με βαθμό Α ,ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
του ΙΩΑΝΝΗ, για την κάλυψη των εξόδων των διοδίων, παρκινγκ και ΚΤΕΟ των
αυτ/των της Π.Ε Βοιωτίας. Ημερομηνία απόδοσης αυτού ορίζεται 31-12-21.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ 073 ΚΑΕ 899.

1.500,00

2 Ποσό 2.000.00 ευρώ από την πίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 823 με υπόλογο τον
υπάλληλο του Τμήματος Κτηνιατρικής Μαστροθανάση Κων/να του Λουκά του
κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Γ, για κάλυψη δαπανών δια
κίνησης αλληλογραφίας και αποστολής δεμάτων στα Κτηνιατρικά Εργαστήρια
με Ταχυμεταφορική εταιρεία, των Δ/σεων Κτηνιατρικής και Δημ. Υγείας.
Ημερομηνία απόδοσης αυτών ορίζεται 31-12-21.

2.000,00

3 Ποσό 1.000,00 ευρώ με υπόλογο τον υπάλληλο της Διεύθυνσης Μεταφορών του
κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων, με βαθμό Γ , Μάριο Κακοσαίο του
Βασιλείου για την κάλυψη δαπανών (νερά, διατροφή, φαρμακευτικά υλικά
πρώτης ανάγκης, κλπ),που θα προκύψουν κατά την χειμερινή και αντιπυρική
περίοδο του έτους 2021. Ημερομηνία απόδοσης αυτού ορίζεται 31-12-21.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ 073 ΚΑΕ 5152

1.000,00

4 Ποσό 500,00 ευρώ με υπόλογο την υπάλληλο της Δ/νσης Μεταφορών, του
Τμήματος Θήβας, Πέππα Θεωφανώ για την αντιμετώπιση έκτακτων
επειγουσών αναγκών μικροεπισκευών βλαβών στις κτηριακές εγκαταστάσεις
(Ηλ/κές, Υδραυλικές κτλ εργασίες) του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
καθώς και για μικροπρομήθειες διαφόρων ειδών εξοπλισμού των υπηρεσιών
Π.Ε Βοιωτίας Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ 073 και το ΚΑΕ
1699 .Ημερομηνία απόδοσης αυτού ορίζεται η 31/12/21

500,00

5 Ποσό 3.500,00 ευρώ με υπόλογο τον υπάλληλο της Δ/νσης Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ
ΜΠΑΡΚΩΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για την αντιμετώπιση έκτακτων επειγουσών αναγκών
μικροεπισκευών βλαβών στις κτηριακές εγκαταστάσεις (Ηλ/κές, Υδραυλικές κτλ
εργασίες) του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού καθώς και για
μικροπρομήθειες διαφόρων ειδών εξοπλισμού των υπηρεσιών Π.Ε Βοιωτίας Η
δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ 073 και το ΚΑΕ 1699 .Ημερομηνία απόδοσης
αυτού ορίζεται η 31/12/21

3.500,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 33

αρθρο 176 παρ.1
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ΘΕΜΑ 16ο:α)Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος
Προπληρωμής.
β) Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2021
δεκτικού ΚΑΕ0899,Π.Ε.Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.47/1397/05-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού
Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1α. 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:

β. Ορίζει υπόλογο Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2021 δεκτικού
ΚΑΕ0899 ως εξής:

Ορίζεται υπόλογος ο Γεώργιος Αδάμ του Δημητρίου, υπαλλήλου του Τ.Μ.Ε. Π.Ε.
Εύβοιας για την διαχείριση των δαπανών που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ

Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ

ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΥΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Δαπάνη Έκδοσης ΧΕΠ για
την πληρωμή δαπανών
διοδίων ώστε να
εξασφαλιστεί η ομαλή
διέλευση των υπηρεσιακών
αυτοκινήτων της
Π.Ε.Εύβοιας από τους
σταθμούς διοδίων στην
Εθνική οδό προς Λαμία και
λοιπούς προορισμούς
εντός της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, έτους
2021 με Υπόλογο τον
Γεώργιο Αδάμ του
Δημητρίου. Έγγραφο
278262/8825/29-12-2020
της Δ/σης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε.Εύβοιας.
Λήξη 31-12-2021
20REQ007954560

02.02.073.0899.
01

Λοιπές
δαπάνες και
ειδικές
αμοιβές 3.000,00 110.000,00 0,00 107.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 3.000,00 110.000,00 0,00 107.000,00
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της παρούσας εισήγησης περί εξειδίκευσης της πίστωσης.
Την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)για κάλυψη εξόδων
διοδίων ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή διέλευση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της
Π.Ε Εύβοιας από τους σταθμούς διοδίων στην Εθνική οδό προς Λαμία και λοιπούς
προορισμούς εντός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021, ΑΔΑΜ:
20REQ007954560
Ημερομηνία λήξης του συγκεκριμένου ΧΕΠ ορίζεται η 31/12/2021.

2α.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:

β. Ορίζει υπόλογο Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2021 δεκτικού
ΚΑΕ0899 ως εξής:

Ορίζεται υπόλογος ο Γεώργιος Αδάμ του Δημητρίου, υπαλλήλου του Τ.Μ.Ε. Π.Ε.
Εύβοιας για την διαχείριση των δαπανών που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα
της παρούσας εισήγησης περί εξειδίκευσης της πίστωσης.
Την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)για κάλυψη εξόδων για
τον έλεγχο των υπηρεσιακών οχημάτων από το ΚΤΕΟ καθώς και της ετήσιας
ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας των δύο υπηρεσιακών Μοτ/των για την
μετακίνηση του προσωπικού της Π.Ε.Εύβοιας.
Ημερομηνία λήξης του συγκεκριμένου ΧΕΠ ορίζεται η 31/12/2021.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 34

ΘΕΜΑ 17ο: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 Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ

Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ

ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΥΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

2

Δαπάνη Έκδοσης ΧΕΠ για
τον έλεγχο των
υπηρεσιακών οχημάτων
από το ΚΤΕΟ καθώς και
της ετήσιας ανανέωσης
των αδειών κυκλοφορίας
των δύο υπηρεσιακών
Μοτ/των για την
μετακίνηση του
προσωπικού της
Π.Ε.Εύβοιας, με Υπόλογο
τον Γεώργιο Αδάμ του
Δημητρίου. Έγγραφο από
21-12-2020 της Δ/σης
Τεχνικών Έργων της
Π.Ε.Εύβοιας. Λήξη
31-12-2021

02.02.073.0899.
01

Λοιπές
δαπάνες και
ειδικές
αμοιβές

600,00 110.000,00
3.000,00

106.400,00

ΣΥΝΟΛΟ 600,00 110.000,00 3.000,00 106.400,00
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αριθμ.2458/22/07-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού
Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Οι κ.κ. Δούρος,Σιαλμάς ψήφισαν θετικά.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε ως εξής:
“ΝΑΙ στους Πίνακες της ενότητας Α και Γ .
ΛΕΥΚΟ στον Πίνακα της ενότητας Β και συγκεκριμένα στις δαπάνες που αφορούν:
στη υδραυλική μελέτη ανοιχτής λιμνοδεξαμενής στο χιονοδρομικό κέντρο
Καρπενησίου, στη δαπάνη στατικής μελέτης εγκαταστάσεων συστήματος τεχνητής
χιόνωσης στο χιονοδρομικό κέντρο Καρπενησίου, στη δαπάνη που αφορά
υπηρεσίες συμβούλου για την προώθηση υλοποίησης του περιφερειακού πάρκου.
ΚΑΤΑ στη δαπάνη που αφορά το ΟΠΑΣΤΕ ”.

Η κα Μπατζελή ψήφισε ως εξής: “ΝΑΙ στους Πίνακες της ενότητας Α και Γ .
ΚΑΤΑ στις δαπάνες που αφορούν μελέτες για το χιονοδρομικό κέντρο Καρπενησίου
και στη δαπάνη που αφορά το ΟΠΑΣΤΕ .
ΛΕΥΚΟ στη δαπάνη που αφορά υπηρεσίες συμβούλου για την προώθηση
υλοποίησης του περιφερειακού πάρκου”.

Ο κ. Χρονάς ψήφισε την εισήγηση ως ακολούθως:
 ΟΧΙ…στην δαπάνη για κίνητρα υπηρέτησης επικουρικών γιατρών, που είναι

υποχρέωση του Υπουργείου Υγείας….το οποίο οφείλει να προσλάβει
μόνιμους γιατρούς με πλήρη δικαιώματα.

 ΟΧΙ…. στην δαπάνη για «Υπηρεσίες Συμβούλου για την προώθηση της
υλοποίησης του Περιφερειακού Πάρκου Ευρυτανίας, που ήδη έχουμε
καταψηφίσει σαν μη αναγκαία.

 ΟΧΙ…. στην δαπάνη που αφορά τη μετάφραση κειμένου ελληνικού
τουριστικού οδηγού και χαρτών στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και την
εκτύπωση 5.000 αντιτύπων στην αγγλική αλλά και 10.000 αντιτύπων του
ελληνικού οδηγού, για την τουριστική προβολή, παρουσίαση και ανάδειξη του
τουρισμού της Ευρυτανίας, που ήδη έχουμε καταψηφίσει σαν υπερβολική και
αποσπασματική.

 Όχι…… στις δαπάνες για το χιονοδρομικό κέντρο.
 Όχι…..στην χρηματοδότηση του ΟΠΑΣΤΕ, με τον οποίο έχουμε διαφωνήσει

από θέση αρχών.
Κατά τα λοιπά…. Δεν έχουμε αντίρρηση”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει 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

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΑΔΑ: 6Λ737ΛΗ-ΛΤΖ



46

Η δαπάνη αφορά
υπηρεσίες επισκευής του
τερματικού καταγραφής
χρονοπαρουσίας του
προσωπικού
(αντικατάσταση έγχρωμης
οθόνης υγρών
κρυστάλλων), των
υπηρεσιών που
στεγάζονται στο κτιριακό
συγκρότημα ΟΑΕΔ της
ΠΕΕυρυτανίας, λόγω
βλάβης.

03.073.
0869.0
1

Αμοιβές για
συντήρηση
και επισκευή

λοιπού
εξοπλισμού

185,38 5.000,00 0,00 4.814,62

Η δαπάνη αφορά
υπηρεσίες διακρίβωσης
των εγκατεστημένων
μηχανημάτων μιας μικτής
αυτόματης γραμμής
ελέγχου στο ΔΚΤΕΟ ΠΕ
Ευρυτανίας, σύμφωνα με
τις απαιτήσεις του
ISO:2015 και έκδοσης των
απαιτούμενων
αποδεικτικών εγγράφων
(διακριβωτήρια), στα
πλαίσια πιστοποίησής του,
προκειμένου να διενεργεί
τον τεχνικό έλεγχο των
οχημάτων, για το 2021.
20REQ007448651

03.073.
0869.0
1

Αμοιβές για
συντήρηση
και επισκευή

λοιπού
εξοπλισμού

1.488,00 5.000,00 185,38 3.326,62

Πληρωμή δαπάνης
αμοιβής πληρεξούσιου
δικηγόρου της Π.Στ.Ε –
Περιφερειακής Ενότητας
Ευρυτανίας, Χρυσούλας
Σουλιώτη, για σύνταξη
γνωμοδότησης σχετικά με
περαιτέρω ενέργειες της
ΠΣΕ επί ζητήματος
εξαγοράς εκτάσεων
Δημοσίου.

03.073

0871.0
1

Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
396,80 10.500,00 0,00 10.103,20

Πληρωμή δαπάνης
αμοιβής πληρεξούσιου
δικηγόρου της Π.Στ.Ε –
Περιφερειακής Ενότητας
Ευρυτανίας, Φώτιου
Γιαννούλα, για προσφυγή
κατά απόφασης επιβολής
προστίμου ΜΤΠΥ.

03.073

0871.0
1

Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
555,52 10.500,00 396,8 9.547,68

Πληρωμή δαπάνης
αμοιβής πληρεξούσιου
δικηγόρου της Π.Στ.Ε. –
Περιφερειακής Ενότητας
Ευρυτανίας, Ιωάννη

03.073

0871.0
1

Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
1.418,56 10.500,00 952,32 8.129,12
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Παπαδόπουλου, για
έφεση και άσκηση
αναστολής κατά
απόφασης επιβολής
προστίμου ΜΤΠΥ.
Πληρωμή δαπάνης
αμοιβής πληρεξούσιου
δικηγόρου της Π.Σ.Ε.-
Π.Ε.Ευρυτανίας,
Αθανασίου Γαλανού, για τη
νομική στήριξη του
υπαλλήλου Γεωργίου
Τάκη, ενώπιων του
Πταισματοδικείου
Ευρυτανίας, με την εντολή
να υπερασπιστεί τον
ανωτέρω υπάλληλο, στα
πλαίσια της ποινικής
διαδικασίας (υπόθεση
Μαυριανού).

03.073

0871.0
1

Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
331,08 10.500,00 2.370,88 7.798,04

Πληρωμή δαπάνης
αμοιβής πληρεξούσιου
δικηγόρου της Π.Σ.Ε-
Π.Ε.Ευρυτανίας, Μπόνια
Θωμά, να παραστεί
ενώπιον του
Πταισματοδικείου
Ευρυτανίας προκειμένου
να εκπροσωπήσει τον
υπάλληλο κ. Αθανάσιο
Μπίκα, στην
προκαταρκτική εξέταση της
14/1/2019, στα πλαίσια της
ποινικής διαδικασίας,
αποκρούοντας κατηγορίες
(υπόθεση Μαυριανού),
συντάσσοντας υπόμνημα
και προβάλλοντας για την
υπεράσπιση του εν λόγω
υπαλλήλου.

03.073
0871.0
1

Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
331,08 10.500,00 2.701,96 7.466,96

Η δαπάνη αφορά την
αμοιβή συμβολαιογράφου
για την έκδοση
απογράφου της υπ. αριθμ.
756/11-1-2018 περίληψης
κατακυρωτικής έκθεσης
αγοράς ακινήτου για τις
ανάγκες της
Π.Ε.Ευρυτανίας.

03.073.

0871.0
1

Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
60,28 10.500,00 3.033,04 7.406,68

Πληρωμή δαπάνης
αμοιβής πληρεξούσιου
δικηγόρου της Π.Σ.Ε-
Π.Ε.Ευρυτανίας

03.073.

0871.0
1

Αμοιβές
Φυσικών

Προσώπων
729,12 10.500,00 3.093,32 6.677,56
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(συμπεριλαμβανομένης
και της συμπληρωματικής,
λόγω τροποποίησης της
648/26-3-19 απόφασης
Ο.Ε) με εντολή την
απόκρουση της από

24-7-2008 ανακοπής που
άσκησε ο Ανδρέας
Καλαμπαλίκης, ενώπιον
του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αγρινίου στις 21/5/2019
(αριθμ. Α42/2019
απόφαση δικαστηρίου).

Πληρωμή δαπάνης
αμοιβής πληρεξούσιου
δικηγόρου της Π.Σ.Ε-
Π.Ε.Ευρυτανίας, με εντολή
την απόκρουση της από
24-7-2008 ανακοπής που
άσκησε ο Ανδρέας
Καλαμπαλίκης, ενώπιον
του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αγρινίου στις 21/5/2019
(αριθμ. Α47/2019
απόφαση δικαστηρίου).

03.073.

0871.0
1

Αμοιβές
Φυσικών

Προσώπων
530,72 10.500,00 3.822,44 6.146,84

Πληρωμή δαπάνης
αμοιβής πληρεξούσιου
δικηγόρου της Π.Σ.Ε-
Π.Ε.Ευρυτανίας, για τη
διερεύνηση και παροχή
γνώμης σχετικά με τη
δυνατότητα χορήγησης
βεβαίωσης και την
υπαγωγή της εταιρείας
μετοχικού ενδιαφέροντος
της Π.Ε.Ευρυτανίας με την
επωνυμία «Χιονοδρομικό
Κέντρο Καρπενησίου
Α.Ε», στις διατάξεις του
άρθρου 7 του
Ν.4354/2015.

03.073.

0871.0
1

Αμοιβές
Φυσικών

Προσώπων
496,00 10.500,00 4.353,16 5.650,84

Πληρωμή δαπάνης για την
αμοιβή πληρεξούσιου
δικηγόρου της Π.Σ.Ε-
Π.Ε.Ευρυτανίας (Χρήστου
Φλώρου του Θεοδώρου)

03.073.

0871.0
1

Αμοιβές
Φυσικών

Προσώπων
555,52 10.500,00 4.849,16 5.095,32
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για την εκπροσώπησή της
στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας στη
δικάσιμο της 21-05-2020 ή
σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή
να αποκρούσει την από
2/11/2017 (αριθ.
δικ.ΠΡ310/3 Νοεμβ. 2017)
προσφυγή της εταιρείας
«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΒΕΤΕ» συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς
και γενικά να πράξει τα
απαραίτητα για την
υπεράσπιση της
υποθέσεως.

Πληρωμή δαπάνης
αμοιβής πληρεξούσιου
δικηγόρου της Π.Σ.Ε-
Π.Ε.Ευρυτανίας, για να
την εκπροσωπήσει στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (Τριμελές Α΄
Τμήμα) στη δικάσιμο της
8ης Οκτωβρίου 2020 ή σε
ορισθείσα αναβολή, με την
εντολή να αποκρούσει την
από 17 Μαΐου 2017 και με
αριθμό δικογράφου
ΑΓ135/23-5-2017 αγωγή
που άσκησε η Μαργαρίτα
Μάκκα, συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και γενικά να
πράξει ότι απαιτείται για
την υπεράσπιση της
υποθέσεως.

03.073.

0871.0
1

Αμοιβές
Φυσικών

Προσώπων
555,52 10.500,00 5.404,68 4.539,80

Πληρωμή δαπάνης
αμοιβής πληρεξούσιου
δικηγόρου της Π.Σ.Ε-
Π.Ε.Ευρυτανίας, για να
την εκπροσωπήσει στο
Μονομελές Εφετείο
Λαμίας στη δικάσιμο της
10ης Νοεμβρίου 2020 ή σε
κάθε ορισθείσα αναβολή,
με την εντολή να

03.073.

0871.0
1

Αμοιβές
Φυσικών

Προσώπων
753,92 10.500,00 5.960,20 3.785,88
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αποκρούσει την από 7
Οκτωβρίου 2020 και με
αριθμό κατάθεσης
δικογράφου 61/2020 και
αριθμό βιβλίου εφέσεων
174/8-10-20 αίτηση που
άσκησε ο Κωνσταντίνος
Θεοδωρογιάννης κλπ
(συν.10), συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και γενικά να
πράξει ότι απαιτείται για
την υπεράσπιση της
υποθέσεως.

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά την αμοιβή
πληρεξούσιου δικηγόρου
της Π.Σ.Ε-
Π.Ε.Ευρυτανίας, για να
την εκπροσωπήσει στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας, στη δικάσιμο της
19ης Νοεμβρίου 2020 ή σε
κάθε ορισθείσα αναβολή,
με την εντολή να
αποκρούσει την από 16
Φεβρουαρίου 2018 και με
αριθμό κατάθεσης
δικογράφου ΑΓ63/21-2-
2018 αγωγή που άσκησε
η εταιρεία με την
επωνυμία «ΔΕΔΔΗΕ
Α.Ε», συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς
και γενικά να πράξει ότι
απαιτείται για την
υπεράσπιση της
υποθέσεως.

03.073.

0871.0
1

Αμοιβές
Φυσικών

Προσώπων
283,96 10.500,00 6.714,12 3.501,92

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά την αμοιβή
πληρεξούσιου δικηγόρου
της Π.Σ.Ε-
Π.Ε.Ευρυτανίας, για να
την εκπροσωπήσει στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας, στη δικάσιμο της
19ης Νοεμβρίου 2020 ή σε
κάθε ορισθείσα αναβολή,

03.073.

0871.0
1

Αμοιβές
Φυσικών

Προσώπων
283,96 10.500,00 6.998,08 3.217,96

ΑΔΑ: 6Λ737ΛΗ-ΛΤΖ
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με την εντολή να
αποκρούσει την από 16
Φεβρουαρίου 2018 και με
αριθμό κατάθεσης
δικογράφου ΑΓ58/21-2-
2018 αγωγή που άσκησε
η εταιρεία με την
επωνυμία «ΔΕΔΔΗΕ
Α.Ε», συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς
και γενικά να πράξει ότι
απαιτείται για την
υπεράσπιση της
υποθέσεως.

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά την αμοιβή
πληρεξούσιου δικηγόρου
της Π.Σ.Ε-
Π.Ε.Ευρυτανίας, για να
την εκπροσωπήσει στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας, στη δικάσιμο της
19ης Νοεμβρίου 2020 ή σε
κάθε ορισθείσα αναβολή,
με την εντολή να
αποκρούσει την από 16
Φεβρουαρίου 2018 και με
αριθμό κατάθεσης
δικογράφου ΑΓ59/21-2-
2018 αγωγή που άσκησε
η εταιρεία με την
επωνυμία «ΔΕΔΔΗΕ
Α.Ε», συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς
και γενικά να πράξει ότι
απαιτείται για την
υπεράσπιση της
υποθέσεως.

03.073.

0871.0
1

Αμοιβές
Φυσικών

Προσώπων
383,16 10.500,00 7.282,04 2.834,80

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά την αμοιβή
πληρεξούσιου δικηγόρου
της Π.Σ.Ε-
Π.Ε.Ευρυτανίας, για να
την εκπροσωπήσει στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας, στη δικάσιμο της
19ης Νοεμβρίου 2020 ή σε

03.073.

0871.0
1

Αμοιβές
Φυσικών

Προσώπων
283,96 10.500,00 7.665,20 2.550,84

ΑΔΑ: 6Λ737ΛΗ-ΛΤΖ
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κάθε ορισθείσα αναβολή,
με την εντολή να
αποκρούσει την από 16
Φεβρουαρίου 2018 και με
αριθμό κατάθεσης
δικογράφου ΑΓ60/21-2-
2018 αγωγή που άσκησε
η εταιρεία με την
επωνυμία «ΔΕΔΔΗΕ
Α.Ε», συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς
και γενικά να πράξει ότι
απαιτείται για την
υπεράσπιση της
υποθέσεως.

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά την αμοιβή
πληρεξούσιου δικηγόρου
της Π.Σ.Ε-
Π.Ε.Ευρυτανίας, για να
την εκπροσωπήσει στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας, στη δικάσιμο της
19ης Νοεμβρίου 2020 ή σε
κάθε ορισθείσα αναβολή,
με την εντολή να
αποκρούσει την από 16
Φεβρουαρίου 2018 και με
αριθμό κατάθεσης
δικογράφου ΑΓ61/21-2-
2018 αγωγή που άσκησε
η εταιρεία με την
επωνυμία «ΔΕΔΔΗΕ
Α.Ε», συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς
και γενικά να πράξει ότι
απαιτείται για την
υπεράσπιση της
υποθέσεως.

03.073.

0871.0
1

Αμοιβές
Φυσικών

Προσώπων
283,96 10.500,00 7.949,16 2.266,88

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά την αμοιβή
πληρεξούσιου δικηγόρου
της Π.Σ.Ε-
Π.Ε.Ευρυτανίας, για να
την εκπροσωπήσει στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας, στη δικάσιμο της

03.073.

0871.0
1

Αμοιβές
Φυσικών

Προσώπων
283,96 10.500,00 8.233,12 1.982,92

ΑΔΑ: 6Λ737ΛΗ-ΛΤΖ
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19ης Νοεμβρίου 2020 ή σε
κάθε ορισθείσα αναβολή,
με την εντολή να
αποκρούσει την από 16
Φεβρουαρίου 2018 και με
αριθμό κατάθεσης
δικογράφου ΑΓ62/21-2-
2018 αγωγή που άσκησε
η εταιρεία με την
επωνυμία «ΔΕΔΔΗΕ
Α.Ε», συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς
και γενικά να πράξει ότι
απαιτείται για την
υπεράσπιση της
υποθέσεως.

Πληρωμή δαπάνης για την
αμοιβή πληρεξούσιου
δικηγόρου της Π.Σ.Ε-
Π.Ε.Ευρυτανίας,
προκειμένου να την
εκπροσωπήσει στο
Μονομελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αγρινίου, στη
δικάσιμο της 26ης
Ιανουαρίου 2021 ή σε
κάθε ορισθείσα αναβολή,
με την εντολή να
αποκρούσει την από 24-7-
2008 (με αριθμό
απόφασης δικαστηρίου
Α72/2020) ανακοπή που
άσκησε ο Ανδρέας
Καλαμπαλίκης,
συντάσσοντας προτάσεις,
προβάλλοντας ενστάσεις
και ισχυρισμούς και γενικά
να πράξει ότι απαιτείται
για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.

03.073.

0871.0
1

Αμοιβές
Φυσικών

Προσώπων
530,72 10.500,00 8.517,08 1.452,20

Πληρωμή δαπάνης για την
αμοιβή πληρεξούσιου
δικηγόρου της Π.Σ.Ε-
Π.Ε.Ευρυτανίας,
προκειμένου να την
εκπροσωπήσει στο
Μονομελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αγρινίου, στη

03.073.

0871.0
1

Αμοιβές
Φυσικών

Προσώπων
530,72 10.500,00 9.047,80 921,48

ΑΔΑ: 6Λ737ΛΗ-ΛΤΖ
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δικάσιμο της 26ης
Ιανουαρίου 2021 ή σε
κάθε ορισθείσα αναβολή,
με την εντολή να
αποκρούσει την από 19-3-
2010 (με αριθμό
απόφασης δικαστηρίου
Α387/2020) ανακοπή που
άσκησε ο Ανδρέας
Καλαμπαλίκης,
συντάσσοντας προτάσεις,
προβάλλοντας ενστάσεις
και ισχυρισμούς και γενικά
να πράξει ότι απαιτείται
για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.

Πληρωμή δαπάνης
αμοιβής για διορισμό
πληρεξούσιου δικηγόρου
της Π.Σ.Ε-
Π.Ε.Ευρυτανίας,
προκειμένου να την
εκπροσωπήσει στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας, στη δικάσιμο της
14ης Ιανουαρίου 2020 ή
σε κάθε ορισθείσα
αναβολή, κατά τη
συζήτηση της από
30/11/2018 (και με αριθμό
κατάθεσης δικογράφου
ΑΓ313/30-11-18) αγωγής
που άσκησε ο Βασίλειος
Κουτσοθεόδωρος κλπ
(συν.43), συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς
και γενικά να πράξει ότι
απαιτείται για την
υπεράσπιση της
υποθέσεως.

03.073.

0871.0
1

Αμοιβές
Φυσικών

Προσώπων
775,00 10.500,00 9.578,52 146,48

Η δαπάνη αφορά την
ετήσια συνδρομή στη
Νομική Βάση δεδομένων
ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ για τις
ανάγκες της Π.Ε.
Ευρυτανίας, για το έτος
2021. (σύμβαση από 21-4-
2020 έως 20-4-2021).

03.073.
0879.0
1

Λοιπές
αμοιβές όσων
εκτελούν
ειδικές

υπηρεσίες

490,80 38.000,00 0,00 37.509,20

ΑΔΑ: 6Λ737ΛΗ-ΛΤΖ
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Η δαπάνη αφορά την
ετήσια συνδρομή στην
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
Νομοθεσίας Δημοσίων
Δαπανών
(www.docman.gr) για τις
ανάγκες της Π. Ε.
Ευρυτανίας για το έτος
2021. (Σύμβαση από 13-9-
2020 έως 12-9-2021).

03.073.
0879.0
1

Λοιπές
αμοιβές όσων
εκτελούν
ειδικές

υπηρεσίες

600,00 38.000,00 490,80 36.909,20

Η δαπάνη αφορά την
ετήσια ανανέωση
συμβολαίων υποστήριξης
εφαρμογής (λογισμικό)
σύνταξης μελετών και
διαχείρισης τεχνικών
έργων της ΔΤΕ της
ΠΕΕυρυτανίας
(προγράμματα ACEERP e
CM μελέτη/κοστολόγηση-
κατασκευή) για το έτος
2021.
20REQ007595349

03.073.
0879.0
1

Λοιπές
αμοιβές όσων
εκτελούν
ειδικές

υπηρεσίες

3.650,56 38.000,00 1.090,80 33.258,64

Η δαπάνη αφορά
υπηρεσίες συντήρησης του
λογισμικού και των
εγκατεστημένων
μηχανημάτων μιας μικτής
αυτόματης γραμμής
ελέγχου στο ΚΤΕΟ της
ΠΕΕυρυτανίας, ώστε να
διασφαλίζεται η αποστολή
των πρωτογενών
μετρήσεων στο Υ. Υ. & Μ
και η μηχανογράφηση του
ΚΤΕΟ, στα πλαίσια
πιστοποίησής του, για το
έτος 2021.
20REQ007447385

03.073.
0879.0
1

Λοιπές
αμοιβές όσων
εκτελούν
ειδικές

υπηρεσίες

1.550,00 38.000,00 4.741,36 31.708,64

Η δαπάνη αφορά
υπηρεσίες ελέγχου όλων
των προγραμμάτων που
είναι εγκατεστημένα στον
server και στους
υπολογιστές του ΔΚΤΕΟ,
τη ρύθμιση και συντήρηση
του εγκατεστημένου
προγράμματος "Δ. ΚΤΕΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΠΙΚ. ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ" της
ΠΕΕυρυτανίας στα πλαίσια
πιστοποίησής του,
προκειμένου να διενεργεί

03.073.
0879.0
1

Λοιπές
αμοιβές όσων
εκτελούν
ειδικές

υπηρεσίες

3.844,00 38.000,00 6.291,36 27.864,64

http://www.docman.gr
ΑΔΑ: 6Λ737ΛΗ-ΛΤΖ
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τον τεχνικό έλεγχο των
οχημάτων, για το έτος
2021.
20REQ007448466
Η δαπάνη αφορά την
ετήσια συντήρηση,
αναβάθμιση και
υποστήριξη Λογισμικού για
τα προγράμματα διαχ/σης
οικονομικού, δημοσίευσης
στοιχείων
Προϋπολογισμού & έργων,
διαχείρισης ανθρωπίνων
πόρων, έργων, ηλεκτρ.
πρωτοκόλλου,
δημοσιεύσεων στο
Διαύγεια & ωρομέτρησης
προσωπικού, οικονομικής
διαχ/σης - υποσύστημα
πληρωμών προς τράπεζες
- SERA, για τις ανάγκες
των Δ/νσεων της
Π.Ε.Ευρυτανίας, για το
έτος 2021.
20REQ006473746

03.073.
0879.0
1

Λοιπές
αμοιβές όσων
εκτελούν
ειδικές

υπηρεσίες

4.931,27 38.000,00 10.135,36 22.933,37

Η δαπάνη αφορά αμοιβή
για υπηρεσίες φύλαξης
(ηλεκτρονικό σύστημα
ασφάλειας) του κτιρίου της
Διεύθυνσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών με
παρακολούθηση του
συστήματος συναγερμού
που συνδέεται με το
κέντρο λήψης σημάτων της
D.E.S Security για όλο το
24ωρο, για ένα (1) έτος,
στα πλαίσια πιστοποίησης
του Δ.ΚΤΕΟ.

03.073.
0879.0
1

Λοιπές
αμοιβές όσων
εκτελούν
ειδικές

υπηρεσίες

372,00 38.000,00 15.066,63 22.561,37

Η δαπάνη αφορά αμοιβή
για υπηρεσίες Συμβούλου
για την επιθεώρηση
επιτήρηση του ΔΚΤΕΟ
Ευρυτανίας με το νέο
πρότυπο ISO 9001:2015,
απαραίτητη για την
Πιστοποίησή του,
σύμφωνα με το
ΦΕΚ1466/Β/3-5-12 (Υπ.
απόφαση
20794/2222/2012)
προκειμένου να
διενεργείται ο τεχνικός
έλεγχος των οχημάτων, για

03.073.
0879.0
1

Λοιπές
αμοιβές όσων
εκτελούν
ειδικές

υπηρεσίες

800,00 38.000,00 15.438,63 21.761,37

ΑΔΑ: 6Λ737ΛΗ-ΛΤΖ
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το έτος 2021.

Η δαπάνη αφορά
υπηρεσίες επιθεώρησης
επιτήρησης από το φορέα
Πιστοποίησης (EURO
CERT) του ΔΚΤΕΟ
Ευρυτανίας κατά ISO
9001:2015, απαραίτητης
για την Πιστοποίησή του,
σύμφωνα με το
ΦΕΚ1466/Β/3-5-12 (Υπ.
απόφαση
20794/2222/2012)
προκειμένου να
διενεργείται ο τεχνικός
έλεγχος των οχημάτων, για
το έτος 2021.

03.073.
0879.0
1

Λοιπές
αμοιβές όσων
εκτελούν
ειδικές

υπηρεσίες

837,00 38.000,00 16.238,63 20.924,37

Η δαπάνη αφορά αμοιβή
υπηρεσίας συντήρησης-
συνέχισης λειτουργίας του
Δικτύου καταγραφής
αιωρούμενων σωματιδίων
ΡΜ10 στην ατμόσφαιρα,
στην Π.Στ.Ε-
Π.Ε.Ευρυτανίας, σε
εφαρμογή των διατάξεων
της ΚΥΑ 14122/549/Ε103
(ΦΕΚ488/Β/2011) περί
Μέτρων για τη βελτίωση
της ποιότητας της
ατμόσφαιρας, για το έτος
2021.

19REQ005916217

03.073.

0899.0
1

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές
αμοιβές

1.612,00 34.000,00 0,00 32.388,00

Πληρωμή δαπάνης τελών
κυκλοφορίας των
μηχανημάτων έργου της
Π.Ε. Ευρυτανίας για το
έτος 2021 και πληρωμή
τελών κυκλοφορίας των
οχημάτων για το έτος
2022.

03.073.
0899.0
1

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές
αμοιβές

15.000,00 34.000,00 1.612,00 17.388,00

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά την φυσικοχημική
και μικροβιολογική εξέταση
δειγμάτων πόσιμου νερού,
κολυμβητικών δεξαμενών,
αποβλήτων κλπ, από το
Περιφερειακό Εργαστήριο
Δημόσιας Υγείας

03.073.
0899.0
1

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές
αμοιβές

1.500,00 34.000,00 16.612,00 15.888,00

ΑΔΑ: 6Λ737ΛΗ-ΛΤΖ
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Θεσσαλίας, σύμφωνα με
την Υ2/2600/2001
(ΦΕΚ892Β/11-7-2001)
ΚΥΑ, για την
παρακολούθηση και τον
έλεγχο του πόσιμου νερού,
περιοχών ευθύνης της
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
της Π.Ε.Ευρυτανίας.
20REQ006488686
Η δαπάνη αφορά
προμήθεια δοχείου fuser
asy 220V 5325/30/35 για
το φωτοτυπικό μηχάνημα
τύπου XEROX
WORKCENTER 5330 της
ΔΤΕ της ΠΕΕυρυτανίας.

03.073.
1699.0
1

Λοιπές
προμήθειες 705,56 5.000,00 0,00 4.294,44

Η δαπάνη αφορά
επιστροφή ποσού από
τέλος αδείας για την
έκδοση νέας άδειας
κυκλοφορίας ΕΙΧ, στον κ.
Γεώργιο Τσάκνη του
Ιωάννη, λόγω μη έκδοσής
της από τη Δ/νση
Μεταφορών & Επικ/νιών
της ΠΕΕυρυτανίας,
σύμφωνα με το 2112/24-
12-20 έγγραφό της.

03.073.
3199.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

75,00 20.500,00 0,00 20.425,00

Η δαπάνη αφορά
επιστροφή ποσού από
τέλος αδείας και τέλος
μεταβίβασης για την
έκδοση νέας άδειας
κυκλοφορίας ΕΙΧ, στον κ.
Πεταρούδα Ευάγγελο του
Γεωργίου, λόγω εκ
παραδρομής κατάθεσης
μεγαλύτερου ποσού
(220,00€)αντί του ορθού
(120,00€), σύμφωνα με το
2129/28-12-20 έγγραφο
της Δ/νσης Μεταφορών &
Επικ/νιών της Π.Ε.
Ευρυτανίας.

03.073.
3199.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

100,00 20.500,00 75,00 20.325,00

Η δαπάνη αφορά
επιστροφή ποσού τελών
δραστηριοποίησης
πωλητών υπαίθριου
εμπορίου στον κ. Βεγιάννη
Παύλο του Σπυρίδωνα,
λόγω ανάκλησης της
άδειας δραστηριοποίησής
του, σύμφωνα με την

03.073.
3199.0
1

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

15,00 20.500,00 175,00 20.310,00

ΑΔΑ: 6Λ737ΛΗ-ΛΤΖ
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αρ.πρωτ.1370/15-10-2020
απόφαση Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας.
Πληρωμή δαπάνης που
αφορά σε έξοδα
μετακίνησης στο εσωτερικό
του Αντιπεριφερειάρχη
Ευρυτανίας και λοιπών
αιρετών, για το έτος 2021.

03.073.
0716.0
1

Δαπάνες
μετακίνησης
λοιπών

προσώπων
στο

εσωτερικό

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά σε έξοδα
μετακίνησης από το
εσωτερικό στο εξωτερικό
και αντίστροφα του
Αντιπεριφερειάρχη
Ευρυτανίας και λοιπών
αιρετών, για το έτος 2021.

03.073.
0717.0
1

Δαπάνες
μετακίνησης
λοιπών

προσώπων
από το

εσωτερικό
στο εξωτερικό

και
αντίστροφα

7.000,00 7.000,00 0,00 0,00

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά σε λοιπά έξοδα
μετακίνησης των
υπαλλήλων της
Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε.
Ευρυτανίας, για το έτος
2021

03.073.
0719.0
1

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715,0716 και
0717

1.457,01 7.500,00 0,00 6.042,99

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά σε λοιπά έξοδα
μετακίνησης των
υπαλλήλων της
Διεύθυνσης Δ/κου-Οικ/κου
της Π.Ε. Ευρυτανίας, για το
έτος 2021

03.073.
0719.0
1

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715,0716 και
0717

400,00 7.500,00 1.457,01 5.642,99

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά σε λοιπά έξοδα
μετακίνησης των
υπαλλήλων της
Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Ευρυτανίας, για το έτος
2021

03.073.
0719.0
1

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715,0716 και
0717

700,00 7.500,00 1.857,01 4.942,99

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά σε λοιπά έξοδα
μετακίνησης των
υπαλλήλων της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης της
Π.Ε. Ευρυτανίας, για το
έτος 2021

03.073.
0719.0
1

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715,0716 και
0717

500,00 7.500,00 2.557,01 4.442,99

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά σε λοιπά έξοδα
μετακίνησης των
υπαλλήλων της
Διεύθυνσης Μεταφορών &

03.073.
0719.0
1

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

500,00 7.500,00 3.057,01 3.942,99
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Επικοινωνιών της Π.Ε.
Ευρυτανίας, για το έτος
2021.

0715,0716 και
0717

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά σε λοιπά έξοδα
μετακίνησης των
υπαλλήλων της
Διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας της Π.Ε.
Ευρυτανίας, για το έτος
2021

03.073.
0719.0
1

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715,0716 και
0717

400,00 7.500,00 3.557,01 3.542,99

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά σε λοιπά έξοδα
μετακίνησης των
υπαλλήλων του τμήματος
Πληροφορικής της Π.Ε.
Ευρυτανίας, για το έτος
2021

03.073.
0719.0
1

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715,0716 και
0717

200,00 7.500,00 3.957,01 3.342,99

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά σε λοιπά έξοδα
μετακίνησης των
υπαλλήλων του τμήματος
Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας της Π.Ε.
Ευρυτανίας, για το έτος
2021

03.073.
0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715,0716 και
0717

150,00 7.500,00 4.157,01 3.192,99

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά σε λοιπά έξοδα
μετακίνησης των
υπαλλήλων του τμήματος
Πολιτικής Προστασίας της
Π.Ε. Ευρυτανίας, για το
έτος 2021

03.073.
0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715,0716 και
0717

300,00 7.500,00 4.307,01 2.892,99

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά σε λοιπά έξοδα
μετακίνησης των
υπαλλήλων του γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη της
Π.Ε. Ευρυτανίας, για το
έτος 2021

03.073.
0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715,0716 και
0717

2.000,00 7.500,00 4.607,01 892,99

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά σε ημερήσια
αποζημίωση των
υπαλλήλων της
Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε.
Ευρυτανίας, για το έτος
2021.

03.073.
0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμέν

ων στο
εσωτερικό και
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715,0716 και
0717

11.120,00 30.000,00 0,00 18.880,00

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά σε ημερήσια

03.073.
0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση 1.200,00 30.000,00 11.120,00 17.680,00
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αποζημίωση των
υπαλλήλων της
Διεύθυνσης Δ/κου –
Οικ/κου της Π.Ε.
Ευρυτανίας, για το έτος
2021.

μετακινουμέν
ων στο

εσωτερικό
και εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715,0716
και 0717

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά σε ημερήσια
αποζημίωση των
υπαλλήλων της
Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής
της Π.Ε. Ευρυτανίας, για το
έτος 2021.

03.073.
0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμέν

ων στο
εσωτερικό

και εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715,0716
και 0717

3.200,00 30.000,00 12.320,00 14.480,00

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά σε ημερήσια
αποζημίωση των
υπαλλήλων της
Διεύθυνσης Ανάπτυξης της
Π.Ε. Ευρυτανίας, για το
έτος 2021.

03.073.
0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμέν

ων στο
εσωτερικό

και εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715,0716
και 0717

2.700,00 30.000,00 15.520,00 11.780,00

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά σε ημερήσια
αποζημίωση των
υπαλλήλων της
Διεύθυνσης Μεταφορών &
Επικ/νιών της Π.Ε.
Ευρυτανίας, για το έτος
2021.

03.073.
0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμέν

ων στο
εσωτερικό

και εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715,0716
και 0717

1.200,00 30.000,00 18.220,00 10.580,00

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά σε ημερήσια
αποζημίωση των
υπαλλήλων της
Διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας της Π.Ε.
Ευρυτανίας, για το έτος
2021.

03.073.
0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμέν

ων στο
εσωτερικό

και εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715,0716
και 0717

2.200,00 30.000,00 19.420,00 8.380,00

Πληρωμή δαπάνης που 03.073. Ημερήσια 900,00 30.000,00 21.620,00 7.480,00
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αφορά σε ημερήσια
αποζημίωση των
υπαλλήλων του Τμήματος
Πληροφορικής της Π.Ε.
Ευρυτανίας, για το έτος
2021.

0721.01 αποζημίωση
μετακινουμέν

ων στο
εσωτερικό

και εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715,0716
και 0717

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά σε ημερήσια
αποζημίωση των
υπαλλήλων του Τμήματος
Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας της Π.Ε.
Ευρυτανίας, για το έτος
2021.

03.073.
0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμέν

ων στο
εσωτερικό

και εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715,0716
και 0717

700,00 30.000,00 22.520,00 6.780,00

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά σε ημερήσια
αποζημίωση των
υπαλλήλων του Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας της
Π.Ε. Ευρυτανίας, για το
έτος 2021.

03.073.
0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμέν

ων στο
εσωτερικό

και εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715,0716
και 0717

2.300,00 30.000,00 23.220,00 4.480,00

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά σε ημερήσια
αποζημίωση των
υπαλλήλων του Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη της
Π.Ε. Ευρυτανίας, για το
έτος 2021.

03.073.
0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμέν

ων στο
εσωτερικό

και εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715,0716
και 0717

2.900,00 30.000,00 25.520,00 1.580,00

Β) Εγκρίνει 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

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
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Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια υγρών
καυσίμων κίνησης
(αμόλυβδη βενζίνη &
πετρέλαιο κίνησης) και
λιπαντικών, για τα
οχήματα- μηχανήματα
έργου της ΔΤΕ της ΠΕ
Ευρυτανίας και εντάσσεται
στο ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 με τίτλο
"Δαπάνες επισκευής,
συντήρησης και
λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και
μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται σε
δράσεις της Πολιτικής
Προστασίας και σε
εργασίες που εκτελούνται
με ίδια μέσα για την
ΠΕΕυρυτανία’’, για το έτος
2021 (27/2020 απόφαση
έγκρισης Π.Σ.) και
σύμφωνα με τις
20SYMV006357007,
20SYMV006640578 &
20SYMV006763363
συμβάσεις.
20REQ006187994

03.071.
9459.0
1

Διάφορα
Έργα 151.876,15 435.000,00 0,00 283.123,8

5

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή της τακτικής
συντήρησης των οχημάτων
και μηχανημάτων έργων
της Π.Ε.Ε, υποέργου 16
που εντάσσεται στο
ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 με τίτλο
"Δαπάνες επισκευής,
συντήρησης και
λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και
μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται σε
δράσεις της Πολιτικής
Προστασίας και σε
εργασίες που εκτελούνται
με ίδια μέσα της ΠΕΕ’, για
το έτος 2021 (329/2018
απόφαση έγκρισης Π.Σ)
και σύμφωνα με τις
20SYMV006941597 &
20SYMV007036606

03.071.
9459.0
1

Διάφορα
Έργα 45.497,21 435.000,00 151.876,1

5
237.626,6

4
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συμβάσεις.
20REQ006187978

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια υγρών
καυσίμων κίνησης
(πετρέλαιο, βενζίνη) και
λιπαντικών, για τα
οχήματα- μηχανήματα της
ΔΤΕ της ΠΕΕ και
εντάσσεται στο ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 με τίτλο
"Δαπάνες επισκευής,
συντήρησης και
λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και
μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται σε
δράσεις της Πολιτικής
Προστασίας και σε
εργασίες που εκτελούνται
με ίδια μέσα για την ΠΕΕ”,
για τα έτη 2021-2022,
σύμφωνα με την 164/2020
απόφαση Περιφερειακού
Συμβουλίου Π.Στ.Ε.
Έτος 2021: 185.034,25
Έτος 2022: 69.177,57
Σύνολο: 254.211,82
20REQ007403830

03.071.
9459.0

1

Διάφορα
Έργα 185.034,25 435.000,00 197.373,3

6 52.592,39

Η δαπάνη αφορά
πληρωμή υδραυλικής
μελέτης ανοιχτής
λιμνοδεξαμενής στο
Χιονοδρομικό Κέντρο
Καρπενησίου, η οποία
κρίνεται απαραίτητη στο
πλαίσιο υποστήριξης του
υποέργου «Προμήθεια και
εγκατάσταση συστήματος
τεχνητής χιόνωσης Χ.Κ.
Καρπενησίου», από το
έργο που εντάσσεται στο
Τεχνικό Πρόγραμμα της
Π.Ε. Ευρυτανίας με τίτλο
«Υδραυλική ελέτη
ανοιχτής λιμνοδεξαμενής
στο Χιονοδρομικό Κέντρο
Καρπενησίου» (α/α 45),
σύμφωνα με την 211/2020
απόφαση του
Περιφερειακού
Συμβουλίου (ΚΑΠ 2021).

03.071.
9762.0

1

Μελέτες και
έρευνες για
εκτέλεση
έργων

24.800,00 120.000,00 0,00 95.200,00
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Η δαπάνη αφορά την
στατική μελέτη
εγκαταστάσεων
συστήματος τεχνητής
χιόνωσης στο
Χιονοδρομικό Κέντρο
Καρπενησίου, η οποία
κρίνεται απαραίτητη στο
πλαίσιο υποστήριξης του
υποέργου «Προμήθεια και
εγκατάσταση συστήματος
τεχνητής χιόνωσης Χ.Κ.
αρπενησίου», από το έργο
που εντάσσεται στο
Τεχνικό Πρόγραμμα της
Π.Ε. Ευρυτανίας με τίτλο
«Στατική μελέτη
εγκαταστάσεων
συστήματος τεχνητής
χιόνωσης στο
Χιονοδρομικό Κέντρο
Καρπενησίου» (α/α 44),
σύμφωνα με την 211/2020
απόφαση του
Περιφερειακού
Συμβουλίου, (ΚΑΠ 2021).

03.071.
9762.0

1

Μελέτες και
έρευνες για
εκτέλεση
έργων

12.400,00 120.000,00 24.800,00 82.800,00

Η δαπάνη αφορά την
κάλυψη αποζημίωσης
επικουρικών ιατρών και
ιατρών υπαίθρου που θα
υπηρετήσουν στο νομό
Ευρυτανίας, βάση της υπ.
αριθμ.230/2020 του
Περιφερειακού
Συμβουλίου περί έγκρισης
Τεχνικού Προγράμματος
ΠΕΕυρυτανίας, στο οποίο
εντάσσεται το
συγκεκριμένο έργο
(ΚΑΠ2021) για το έτος
2021.

03.71.

9779.01

Εκτέλεση

λοιπών έργων

που δεν

κατονομάζοντ

αι ειδικά

57.600,00 400.000,00 0,00 342.400,0
0

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά υπηρεσίες που
εντάσσονται στο έργο με
τίτλο «Δράσεις Ανάπτυξης
της Μελισσοκομίας του
Νομού Ευρυτανίας και
Ταυτοποίησης του
Παραγόμενου Μελιού»
βάση της υπ.
αριθμ.296/2019 απόφασης
του Περιφερειακού
Συμβουλίου περί
τροποποίησης-έγκρισης
Τεχνικού Προγράμματος

03.071.
9779.0
1

Εκτέλεση
λοιπών

έργων που
δεν

κατονομάζοντ
αι ειδικά

50.098,50 400.000,00 57.600,00 292.301,5
0
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ΠΕΕυρυτανίας, στο οποίο
εντάσσεται το
συγκεκριμένο έργο
(ΚΑΠ2021).
Η δαπάνη αφορά αμοιβή
για «Υπηρεσίες
Συμβούλου για την
προώθηση της
υλοποίησης του
Περιφερειακού Πάρκου
Ευρυτανίας σύμφωνα με
το Περιφερειακό
Χωροταξικό Πλαίσιο της
Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας ( ΠΧΠ) (ΦΕΚ 299
Α.Α.Π./ 14-12-2018), έργου
που εντάσσεται στο
Τεχνικό Πρόγραμμα της Π
Ε Ευρυτανίας με τον
ομώνυμο τίτλο (α/α 23),
σύμφωνα με την 211/2020
απόφαση του
Περιφερειακού
Συμβουλίου, με σκοπό την
υποστήριξη των
περιφερειακών δομών για
τη διερεύνηση των
δυνατοτήτων υλοποίησης
της πρότασης για
χαρακτηρισμό της
Ευρυτανίας ως
Περιφερειακό Πάρκο
(ΚΑΠ2021).

03.071.
9779.0
1

Εκτέλεση
λοιπών

έργων που
δεν

κατονομάζοντ
αι ειδικά

20.500,00 400.000,00 107.698,5
0

271.801,5
0

Η δαπάνη αφορά τη
μετάφραση κειμένου
ελληνικού τουριστικού
οδηγού και χαρτών στην
Αγγλική γλώσσα, καθώς
και την εκτύπωση 5.000
αντιτύπων στην αγγλική
αλλά και 10.000 αντιτύπων
του ελληνικού οδηγού, για
την τουριστική προβολή,
παρουσίαση και ανάδειξη
του τουρισμού της
Ευρυτανίας, έργου που
εντάσσεται στο Τεχνικό
Πρόγραμμα της Π Ε
Ευρυτανίας με τίτλο
«Παραγωγή έντυπου
υλικού για την τουριστική
προβολή του Νομού
Ευρυτανίας (α/α8)»,
σύμφωνα με την 211/2020
απόφαση του

03.071.
9779.0
1

Εκτέλεση
λοιπών

έργων που
δεν

κατονομάζοντ
αι ειδικά

17.350,08 400.000,00 128.198,5
0

254.451,4
2

ΑΔΑ: 6Λ737ΛΗ-ΛΤΖ



67

Περιφερειακού Συμβουλίου
(ΚΑΠ 2021).
Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια πενήντα πέντε
(55) usb tokens Ε.Δ.Δ.Υ.
συμβατών με τη νέα
Α.Π.Ε.Δ. που τελεί υπό
αναβάθμιση και θα
λειτουργήσει παραγωγικά
στις αρχές του 2021,
τύπου Gemalto SafeNet
5110CC με Smart Card
Platform IDPrime MD 940,
για κάλυψη αναγκών
ψηφιακής υπογραφής
εγγράφων της Π.Ε.
Ευρυτανίας, από το έργο
που εντάσσεται στο
Τεχνικό Πρόγραμμα της
Π.Ε. Ευρυτανίας με τίτλο
«Προμήθεια Η/Υ και
λοιπών υλικών» (α/α 46),
σύμφωνα με την 233/2020
απόφαση του
Περιφερειακού
Συμβουλίου, (ΚΑΠ2021).
20REQ007768581

03.071.
9899.0
1

Λοιπές
Δαπάνες 2.250,60 450.000,00 0,00 447.749,4

0

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια ενός (1)
φορητού Η/Υ για εργασίες
ανάπτυξης/διαχείρισης
δομών και υποδομών
Τ.Π.Ε. του Τμήματος
Πληροφορικής και
τεσσάρων (4) φορητών
Η/Υ για εργασίες γραφείου
των Δ/νσεων της
Π.Ε.Ευρυτανίας, με τα
τεχνικά χαρακτηριστικά
που περιγράφονται στην
τεχνική περιγραφή που
συνοδεύει το τεκμηριωμένο
αίτημα, από το έργο που
εντάσσεται στο Τεχνικό
Πρόγραμμα της Π.Ε.
Ευρυτανίας με τίτλο
«Προμήθεια Η/Υ και
λοιπών υλικών» (α/α 46),
σύμφωνα με την 233/2020
απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου
(ΚΑΠ2021)
20REQ007769076

03.071.
9899.0
1

Λοιπές
Δαπάνες 5.950,00 450.000,00 2.250,60 441.799,4

0
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Η δαπάνη αφορά
προμήθεια νέου
εξυπηρετητή για το
πληροφοριακό σύστημα
του τμήματος ΚΤΕΟ της
Δ/νσης Μεταφορών &
Επικ/νιών της
ΠΕΕυρυτανίας προς
αντικατάσταση του ήδη
υπάρχοντος, για την
ασφαλή και αξιόπιστη
λειτουργία του σε επίκαιρες
και επίσημα
υποστηριζόμενες ψηφιακές
δομές και υποδομές, από
το έργο που εντάσσεται
στο Τεχνικό Πρόγραμμα
της ΠΕΕυρυτανίας με τίτλο
«Προμήθεια Η/Υ και
λοιπών υλικών» (α/α 46),
σύμφωνα με την 211/2020
απόφαση του
Περιφερειακού
Συμβουλίου, (ΚΑΠ 2021).
20REQ007460205

03.071.
9899.0
1

Λοιπές
Δαπάνες 6.200,00 450.000,00 8.200,60 435.599,4

0

Η δαπάνη αφορά τον
μουσειολογικό-
μουσειογραφικό σχεδιασμό
και αναβάθμιση της
έκθεσης του Κ.Ι.Π.Ε. με
σχεδιασμό νέων
αντικειμένων, η οποία
κρίνεται απαραίτητη για
την αναβάθμιση της ήδη εν
λειτουργία έκθεσης στους
χώρους του Κέντρου με
την αναβάθμιση της
παρεχόμενης
πληροφορίας (δια του
εμπλουτισμού των ήδη
υπαρχόντων εκθεμάτων
και την προσθήκη νέων
συλλογών και νέων
αφηγηματικών VR), με
στόχο τόσο την αύξηση της
επισκεψιμότητας όσο και
την περαιτέρω ανάδειξη
του Κ.Ι.Π.Ε. ως ενεργό και
δραστήριο περιφερειακό
μουσείο, από το έργο που
εντάσσεται στο Τεχνικό
Πρόγραμμα της
Π.Ε.Ευρυτανίας με τίτλο
«Προμήθεια και
τοποθέτηση εξοπλισμού,

03.071.
9899.0
1

Λοιπές
Δαπάνες 7.000,00 450.000,00 14.400,60 428.599,4

0
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δημιουργία εφαρμογών και
σχεδιασμός εκθεμάτων για
το Κέντρο Ιστορίας
Πολιτισμού Ευρυτανίας»
(α/α 42), σύμφωνα με την
211/2020 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου
(ΚΑΠ2021).
20REQ007700314
Η δαπάνη αφορά την
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 233/2020 απόφαση
του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Π.Σ.Ε,
από το ομώνυμο έργο που
εγγράφεται στο Τεχνικό
Πρόγραμμα της
ΠΕΕυρυτανίας στο οποίο
εντάσσεται (ΚΑΠ2021).

03.071.
9899.0
1

Λοιπές
Δαπάνες 20.000,00 450.000,00 21.400,60 408.599,4

0

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια και την
τοποθέτηση πινακίδων
σήμανσης
χαρτογραφημένων
μονοπατιών της
ΠΕΕυρυτανίας, για τις
ανάγκες σήμανσης
πολλών ορειβατικών-
πεζοπορικών μονοπατιών,
από το ομώνυμο έργο που
εντάσσεται στο Τεχνικό
Πρόγραμμα της
ΠΕΕυρυτανίας με τίτλο
«Προμήθεια και
τοποθέτηση πινακίδων
σήμανσης
χαρτογραφημένων
μονοπατιών» (α/α 39),
σύμφωνα με την 233/2020
απόφαση του
Περιφερειακού (ΚΑΠ
2020).

03.071.
9899.0
1

Λοιπές
Δαπάνες 22.021,22 450.000,00 41.400,60 386.578,1

8
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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
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά σε λοιπά έξοδα
μετακίνησης των υπαλλήλων
της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας,
για το έτος 2020

03.073.
0719.02

Λοιπά έξοδα μετακίνησης
εκτός όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,0716 και

0717

77,99

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά σε λοιπά έξοδα
μετακίνησης των υπαλλήλων
του τμήματος Πληροφορικής
της Π.Ε. Ευρυτανίας, για το
έτος 2020

03.073.
0719.02

Λοιπά έξοδα μετακίνησης
εκτός όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,0716 και

0717

55,00

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά σε λοιπά έξοδα
μετακίνησης των υπαλλήλων
του γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε.
Ευρυτανίας, για το έτος 2020

03.073.
0719.02

Λοιπά έξοδα μετακίνησης
εκτός όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,0716 και

0717

1.260,00

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά σε ημερήσια
αποζημίωση των
υπαλλήλων της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Ευρυτανίας, για το έτος
2020.

03.073.
0721.02

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο

εσωτερικό και εξωτερικό
εκτός όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,0716 και

0717

300,00

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά σε ημερήσια
αποζημίωση των
υπαλλήλων της Διεύθυνσης
Δ/κου – Οικ/κου της Π.Ε.
Ευρυτανίας, για το έτος
2020.

03.073.
0721.02

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο

εσωτερικό και εξωτερικό
εκτός όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,0716 και

0717 2.530,00

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά σε ημερήσια
αποζημίωση των
υπαλλήλων της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Ευρυτανίας, για το έτος
2020.

03.073.
0721.02

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο

εσωτερικό και εξωτερικό
εκτός όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,0716 και

0717 2.030,00
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Πληρωμή δαπάνης που
αφορά σε ημερήσια
αποζημίωση των
υπαλλήλων της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης της Π.Ε.
Ευρυτανίας, για το έτος
2020.

03.073.
0721.02

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο

εσωτερικό και εξωτερικό
εκτός όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,0716 και

0717 420,00

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά σε ημερήσια
αποζημίωση των
υπαλλήλων της Διεύθυνσης
Μεταφορών & Επικ/νιών της
Π.Ε. Ευρυτανίας, για το έτος
2020.

03.073.
0721.02

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο

εσωτερικό και εξωτερικό
εκτός όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,0716 και

0717 60,00

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά σε ημερήσια
αποζημίωση των
υπαλλήλων του Τμήματος
Πληροφορικής της Π.Ε.
Ευρυτανίας, για το έτος
2020.

03.073.
0721.02

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο

εσωτερικό και εξωτερικό
εκτός όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,0716 και

0717 140,00

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά σε ημερήσια
αποζημίωση των
υπαλλήλων του Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας της
Π.Ε. Ευρυτανίας, για το έτος
2020.

03.073.
0721.02

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο

εσωτερικό και εξωτερικό
εκτός όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,0716 και

0717
600,00

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά σε ημερήσια
αποζημίωση των
υπαλλήλων του Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε.
Ευρυτανίας, για το έτος
2020.

03.073.
0721.02

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο

εσωτερικό και εξωτερικό
εκτός όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,0716 και

0717
500,00

Πληρωμή δαπάνης για την
επισκευή των
φωτοαντιγραφικών
μηχανημάτων της
ΠΕΕυρυτανίας, λόγω
εμφάνισης προβλήματος,
για τη σωστή λειτουργία
τους αλλά και την εύρυθμη
λειτουργία των υπηρεσιών,
για το έτος 2020.

03.073.
0869.02

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

160,00

Η δαπάνη αφορά υπηρεσίες
Διακρίβωσης των
εγκατεστημένων
μηχανημάτων μιας μικτής
αυτόματης γραμμής ελέγχου

03.073.

0869.02

Αμοιβές για συντήρηση
και επισκευή λοιπού

εξοπλισμού
967,20
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στο ΔΚΤΕΟ ΠΕ Ευρυτανίας,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του ISO:2015 και έκδοσης
των απαιτούμενων
αποδεικτικών εγγράφων
(διακριβωτήρια), στα
πλαίσια πιστοποίησής του,
για το έτος 2020.
Η δαπάνη αφορά την
αμοιβή για εργασίες
συντήρησης των καυστήρων
καλοριφέρ των κτιρίων που
στεγάζονται οι υπηρεσίες
της ΠΕΕυρυτανίας
(Διοικητήριο, Κτιριακό
συγκρότημα ΟΑΕΔ,
Κτηνιατρείο, Δ/νση
Μεταφορών – ΚΤΕΟ,
Κ.Ι.Π.Ε), απαραίτητη για τη
σωστή λειτουργία τους, για
το έτος 2020.

03.073.
0869.02

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

1.326,80

Πληρωμή ετήσιας δαπάνης
για απολύμανση-μυοκτονία-
αφιοαπώθηση των
κτηριακών εγκαταστάσεων
που στεγάζονται οι
υπηρεσίες της Π. Ε.
Ευρυτανίας για το έτος 2020.

03.073.
0879.02

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν
ειδικές υπηρεσίες

1.860,00

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή ετήσιας
ανανέωσης συμβολαίων
υποστήριξης εφαρμογής
(λογισμικό) σύνταξης
μελετών και διαχείρισης
τεχνικών έργων της ΔΤΕ της
ΠΕΕυρυτανίας
(προγράμματα ACEERP e
CM μελέτη/κοστολόγηση-
κατασκευή) για το έτος
2020.

03.073.
0879.02

Λοιπές αμοιβές όσων
εκτελούν ειδικές

υπηρεσίες
1.825,27

Η δαπάνη αφορά τις
υπηρεσίες συντήρησης των
εγκατεστημένων
μηχανημάτων μικτής
αυτόματης γραμμής ελέγχου
στο ΚΤΕΟ της
ΠΕΕυρυτανίας, ώστε να
διασφαλίζεται η αποστολή
των πρωτογενών
μετρήσεων στο Υπουργείο

03.073.
0879.02

Λοιπές αμοιβές όσων
εκτελούν ειδικές

υπηρεσίες
967,20
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Μεταφορών και Δικτύων και
η μηχανογράφηση του
ΚΤΕΟ, στα πλαίσια της
πιστοποίησής του, για το
έτος 2020.
Η δαπάνη αφορά υπηρεσίες
ελέγχου όλων των
προγραμμάτων που είναι
εγκατεστημένα στον server
και στους υπολογιστές του
ΔΚΤΕΟ Π.Ε.Ευρυτανίας, τη
ρύθμιση και συντήρηση του
εγκατεστημένου
προγράμματος "Δ. ΚΤΕΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΠΙΚ. ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ", στα πλαίσια
πιστοποίησής του, για το
έτος 2020.

03.073.
0879.02

Λοιπές αμοιβές όσων
εκτελούν ειδικές

υπηρεσίες
2.430,40

Η δαπάνη αφορά την
ανανέωση της ετήσιας
συνδρομής λογισμικού του
τμήματος της Πολιτικής
Προστασίας της
ΠΕΕυρυτανίας, για την
απρόσκοπτη και άμεση
επικοινωνία με τους πολίτες,
μέσω γραπτού μηνύματος.
20REQ006927282

03.073.
0879.02

Λοιπές αμοιβές όσων
εκτελούν ειδικές

υπηρεσίες
2.100,00

Η δαπάνη αφορά
προμήθεια υπολογιστή,
λογισμικών, εξωτερικού
σκληρού δίσκου,
DVDR/RW, συσκευής
τηλεομοιοτυπίας, για τις
ανάγκες εφαρμογής του
προγράμματος ΟΣΔΕ της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & ΚΤηνιατρικής
της ΠΕΕυρυτανίας,
σύμφωνα με το
38109/548/18-2-20
τεκμηριωμένο αίτημα της
Υπηρεσίας, για το 2020.

03.073.
5243.01

Δαπάνες
προγράμματος ΟΣΔΕ 1.323,08

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια υγρών καυσίμων
κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη
& πετρέλαιο κίνησης) και
λιπαντικών, για τα οχήματα-
μηχανήματα έργου της ΔΤΕ

03.071.
9459.02 Διάφορα Έργα 42.000,00
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της ΠΕ Ευρυτανίας και
εντάσσεται στο ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 με τίτλο "Δαπάνες
επισκευής, συντήρησης και
λειτουργίας μηχ. εξοπλισμού
και μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται σε
δράσεις της Πολιτικής
Προστασίας και σε εργασίες
που εκτελούνται με ίδια μέσα
για την ΠΕΕυρυτανία’’, για το
έτος 2020 (27/2020
απόφαση έγκρισης Π.Σ.) και
σύμφωνα με τις
20SYMV006357007,
20SYMV006640578 &
20SYMV006763363
συμβάσεις.
20REQ006187994
Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή της τακτικής
συντήρησης των οχημάτων
και μηχανημάτων έργων της
Π.Ε.Ε, υποέργου 16 που
εντάσσεται στο ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 με τίτλο "Δαπάνες
επισκευής, συντήρησης και
λειτουργίας μηχ. εξοπλισμού
και μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται σε
δράσεις της Πολιτικής
Προστασίας και σε εργασίες
που εκτελούνται με ίδια μέσα
της ΠΕΕ’, για το έτος 2020
(329/2018 απόφαση
έγκρισης Π.Σ) και σύμφωνα
με τις 20SYMV006941597 &
20SYMV007036606
συμβάσεις.
20REQ006187978

03.071.
9459.02 Διάφορα Έργα 5.202,79

Η δαπάνη αφορά πληρωμή
προμήθειας ελαστικών
στόλου οχημάτων και
μηχανημάτων έργων, για την
κάλυψη αναγκών των
οχημάτων-μηχανημάτων
έργου της ΔΤΕ της ΠΕΕ
(διαγωνισμός) και

03.071.
9459.02 Διάφορα Έργα 35.389,60
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εντάσσεται στο ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 με τίτλο "Δαπάνες
επισκευής, συντήρησης και
λειτουργίας μηχ. εξοπλισμού
και μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται σε
δράσεις της Πολιτικής
Προστασίας και σε εργασίες
που εκτελούνται με ίδια μέσα
για την ΠΕΕυρυτανία’’, για το
έτος 2020 (27/2020
απόφαση έγκρισης Π.Σ.) και
σύμφωνα με την
20SYMV007380053
σύμβαση.
20REQ006319713
Η δαπάνη αφορά την
υπηρεσία με τίτλο «Τεχνική
υποστήριξη για την
προετοιμασία έργων για
ένταξη σε Χρηματοδοτικά
Προγράμματα» σύμφωνα με
την 296/2019 απόφαση
Περιφερειακού Συμβουλίου
περί τροποποίησης-
έγκρισης Τεχνικού
Προγράμματος
Π.Ε.Ευρυτανίας, στο οποίο
εντάσσεται το συγκεκριμένο
έργο (για το έτος 2020).

03.071.

9779.02

Εκτέλεση λοιπών
έργων που δεν
κατονομάζονται

ειδικά

150.000,0
0

Πληρωμή δαπάνης για την
κάλυψη αποζημίωσης
επικουρικών ιατρών και
ιατρών υπαίθρου που θα
υπηρετήσουν στο νομό
Ευρυτανίας, βάση της υπ.
αριθμ. 230/2020 απόφασης
του Περιφερειακού
Συμβουλίου, περί έγκρισης
Τεχνικού Προγράμματος
ΠΕΕυρυτανίας, στο οποίο
εντάσσεται το συγκεκριμένο
έργο (για το έτος 2020).

03.71.

9779.02

Εκτέλεση λοιπών

έργων που δεν

κατονομάζονται

ειδικά

6.000,00

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά υπηρεσίες
(ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ) που
εντάσσονται στο έργο με
τίτλο «Δράσεις Ανάπτυξης
της Μελισσοκομίας του

03.071.
9779.02

Εκτέλεση λοιπών
έργων που δεν
κατονομάζονται

ειδικά

2.387,00
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Νομού Ευρυτανίας και
Ταυτοποίησης του
Παραγόμενου Μελιού»,
βάση της υπ.
αριθμ.296/2019 απόφασης
του Περιφερειακού
Συμβουλίου περί έγκρισης
Τεχνικού Προγράμματος
ΠΕΕυρυτανίας, στο οποίο
εντάσσεται το συγκεκριμένο
έργο (για το έτος 2020)
Πληρωμή δαπάνης που
αφορά υπηρεσίες (ΕΛΓΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ)που εντάσσονται
στο έργο με τίτλο «Δράσεις
Ανάπτυξης της
Μελισσοκομίας του Νομού
Ευρυτανίας και
Ταυτοποίησης του
Παραγόμενου Μελιού»,
βάση της υπ.
αριθμ.296/2019 απόφασης
του Περιφερειακού
Συμβουλίου περί έγκρισης
Τεχνικού Προγράμματος
ΠΕΕυρυτανίας, στο οποίο
εντάσσεται το συγκεκριμένο
έργο (για το έτος 2020)

03.071.
9779.02

Εκτέλεση λοιπών
έργων που δεν
κατονομάζονται

ειδικά

12.937,50

Η δαπάνη αφορά το έργο με
τίτλο «Επιστημονική -
Ερευνητική μελέτη
επανακαθορισμού
υγειονομικού χάρτη
δημοσίων υπηρεσιών
Υγείας, Π.Ε.Ευρυτανίας»
έτους 2020, σύμφωνα με την
296/2019 απόφαση
Περιφερειακού Συμβουλίου
περί τροποποίησης-
έγκρισης Τεχνικού
Προγράμματος Π.Ε.Ε, στο
οποίο εντάσσεται το
συγκεκριμένο έργο(για το
έτος 2020).

03.071.

9779.02

Εκτέλεση λοιπών
έργων που δεν
κατονομάζονται

ειδικά

14.880,00

Η δαπάνη αφορά το έργο με
τίτλο «Εξωτερικές
διαφημίσεις για την
τουριστική προβολή του
νομού Ευρυτανίας» (αφορά
την επιμέλεια δημιουργικού

03.071.

9899.02 Λοιπές Δαπάνες 6.444,90
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δύο μακετών πίσω όψης
λεωφορείων, κάλυψη πίσω
όψης 15 λεωφορείων και
ενοικίαση αυτών), σύμφωνα
με την υπ. αριθμ. 296/2019
απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Π.Στ.Ε. περί
έγκρισης-τροποποίησης του
Τεχνικού Προγ/τος
Π.Ε.Ευρυτανίας, στο οποίο
εντάσσεται το συγκεκριμένο
έργο (για το έτος 2020).
Η δαπάνη αφορά πληρωμή
προμήθειας και
τοποθέτησης κιγκλιδώματος
για την περίφραξη κτιρίου
ιδιοκτησίας της
ΠΕΕυρυτανίας, έργου που
εντάσσεται στο Τεχνικό
Πρόγραμμα της
ΠΕΕυρυτανίας με τίτλο
«Προμήθεια ειδών
συντήρησης και επισκευής
μόνιμων εγκαταστάσεων
(α/α17)», σύμφωνα με την
211/2020 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου,
προκειμένου να ληφθούν
άμεσα μέτρα για την άρση
κινδύνου καταπτώσεων από
κατεδάφιση και την
αποκατάσταση της
περίφραξης χώρου
ιδιοκτησίας ΠΕΕυρυτανίας,
σύμφωνα με το 733/28-9-20
έγγραφο του Τμήματος
Χωροταξίας & Πολεοδομίας
του Δήμου Καρπενησίου με
το οποίο διαβιβάστηκε στην
υπηρεσία μας η αριθμ.
1/2020 έκθεση επικινδύνου
(για το έτος 2020).

03.071.
9899.02 Λοιπές Δαπάνες 1.500,40

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή προμήθειας τριών
(3) διαρκών αδειών χρήσης
λογισμικού CAD για τη ΔΤΕ
της ΠΕΕυρυτανίας (στα
πλαίσια κάλυψης αναγκών
συνεργατικής τεχνικής
σχεδίασης με υπολογιστικά

03.071.
9899.02 Λοιπές Δαπάνες 2.790,00
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μέσα, για την άσκηση
αρμοδιοτήτων μελέτης και
επίβλεψης δημοσίων
έργων), από το έργο που
εντάσσεται στο Τεχνικό
Πρόγραμμα της
ΠΕΕυρυτανίας με τίτλο
«Προμήθεια Η/Υ και λοιπών
υλικών» (α/α 46), σύμφωνα
με την 211/2020 απόφαση
του Περιφερειακού
Συμβουλίου (ΚΑΠ 2021) για
το έτος 2020.
20REQ007389744
Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια δεκαπέντε (15)
φορητών απινιδωτών με
σκοπό την κάλυψη
ανθρωπίνων αναγκών σε
δημόσιους χώρους και
χώρους μαζικής
συνάθροισης πληθυσμού,
όπου η παροχή
εξειδικευμένης βοήθειας δεν
είναι πάντοτε εφικτή, στα
πλαίσια υλοποίησης του
υποέργου «Προμήθεια και
τοποθέτηση αυτόματων
απινιδωτών» το οποίο
εντάσσεται στο Τεχνικό
Πρόγραμμα 2020 της
Π.Ε.Ευρυτανίας, σύμφωνα
με την 80/2020 απόφαση
Περιφερειακού Συμβουλίου
(ΚΑΠ2021) για το έτος 2020.
20REQ006757237

03.071.
9899.02 Λοιπές Δαπάνες 14.880,00

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια και τοποθέτηση
πινακίδων σήμανσης για την
πιλοτική περιήγηση
τουριστικών σκαφών στη
Λίμνη Κρεμαστών, από το
αντίστοιχο έργο που
εντάσσεται στο Τεχνικό
Πρόγραμμα της Π Ε
Ευρυτανίας, σύμφωνα με
την 157/2020 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου
και η δαπάνη κρίνεται
απαραίτητη προκειμένου να

03.071.
9899.02 Λοιπές Δαπάνες 1.000,00
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είναι ευκολότερη η
προσέλευση στο σημείο της
αποβάθρας όπου οι
επισκέπτες θα επιβιβάζονται
στα σκάφη, στα πλαίσια της
δράσης αυτής (ΚΑΠ2021)
για το έτος 2020.
Η δαπάνη αφορά την
εκτύπωση φυλλαδίων για
την πιλοτική περιήγηση
τουριστικών σκαφών στη
Λίμνη Κρεμαστών, από το
αντίστοιχο έργο που
εντάσσεται στο Τεχνικό
Πρόγραμμα της Π Ε
Ευρυτανίας, σύμφωνα με
την 157/2020 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου
και η δαπάνη κρίνεται
απαραίτητη προκειμένου να
ενημερωθούν οι κάτοικοι της
Π.Ε.Ευρυτανίας αλλά και οι
επισκέπτες αυτής, για την
πιλοτική περιήγηση
τουριστικών σκαφών στη
Λίμνη Κρεμαστών, για τις
ώρες λειτουργίας και το
μέρος διεξαγωγής
(ΚΑΠ2021) για το έτος 2020.

03.071.
9899.02 Λοιπές Δαπάνες 800,00

Η δαπάνη αφορά το έργο
"Δρομολόγηση πιλοτικής
περιήγησης για τουριστικά
σκάφη στη Λίμνη
Κρεμαστών" που εντάσσεται
στο Τεχνικό Πρόγραμμα της
Π.Ε. Ευρυτανίας, σύμφωνα
με την 157/2020 απόφαση
του ΠΣ, απαραίτητη στα
πλαίσια μιας
ολοκληρωμένης
προσπάθειας τουριστικής
ανάδειξης της Λίμνης
Κρεμαστών (ΚΑΠ2021) για
το έτος 2020.
20REQ007094960

03.071.
9899.02 Λοιπές Δαπάνες 10.800,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 35
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ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών που αφορούν
έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής στους οριζόμενους υπολόγους, από
τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε.
Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.2458/22/07-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού
Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε:“Δεν έχουμε αντίρρηση….. Αν τα ποσά παραλαμβάνονται
τμηματικά και ανά μήνα”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών που αφορούν έκδοση
Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) στο όνομα των παρακάτω
οριζόμενων υπολόγων, 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

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η δαπάνη αφορά την
έκδοση χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής
(ΧΕΠ), για την κάλυψη
δαπανών των
ταχυδρομικών τελών (και
της διακίνησης
υπηρεσιακής
αλληλογραφίας και
δεμάτων) όλων των
υπηρεσιών της Π.Ε.
Ευρυτανίας καθώς και των
γραφείων της Α/θμιας,
Δ/θμιας Εκπ/σης και ΚΕΣΥ
Νομού Ευρυτανίας, στο
όνομα της υπολόγου
Εμανθούλας Σανούλη του
Στυλιανού, Π.Ε. Δ/κου-
Οικ/κου, μονίμου
υπαλλήλου της
Π.Ε.Ευρυτανίας και με
ημερομηνία απόδοσης
λογαριασμού έως
31/12/21.

03.073.
0823.0
1

Ταχυδρομικά 5.000,00 7.000,00 0,00 2.000,00

Η δαπάνη αφορά την
έκδοση χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής

03.073.

0899.0

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές
2.000,00 34.000,00 18.112,00 13.888,00
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(ΧΕΠ), για την πληρωμή
διοδίων, των αυτοκινήτων
με αριθμό κυκλοφορίας
ΚΗΙ-4356, ΚΗΙ-4362, ΚΗΙ-
4352, ΚΗΥ-9370,ΙΤΝ-
4764, ΙΤΝ-4736, ΙΤΝ-6114
και ΙΤΝ-6112, για τις
ανάγκες μετακίνησης του
Αντιπεριφερειάρχη και
υπαλλήλων της Π.Ε.
Ευρυτανίας, στο όνομα
του υπολόγου Σέλλελη
Γεωργίου του Ιωάννη ΔΕ
Τεχνικών, μονίμου
υπαλλήλου της Π.Ε.
Ευρυτανίας και με
ημερομηνία απόδοσης
λογαριασμού έως 31-12-
21.

1 αμοιβές

Η δαπάνη αφορά την
έκδοση χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής
(ΧΕΠ), για την κάλυψη
δαπανών χρηματικών
ενταλμάτων ΚΤΕΟ,
καρτών καυσαερίων,
βεβαιώσεων ταχογράφων,
κλπ για τα οχήματα της
Π.Ε. Ευρυτανίας, στο
όνομα του υπολόγου
Κωνσταντίνου Ντρίβα του
Αθανασίου ΔΕ οδηγών,
μονίμου υπαλλήλου της
Π.Ε. Ευρυτανίας και με
ημερομηνία απόδοσης
λογαριασμού έως 31-12-
21.

03.073.

0899.0
1

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές
αμοιβές

2.500,00 34.000,00 20.112,00 11.388,00

Η δαπάνη αφορά την
έκδοση χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής
(ΧΕΠ), για την προμήθεια
καυσίμων κίνησης των
αυτοκινήτων με αριθμό
κυκλοφορίας ΚΗΙ-4356,
ΚΗΙ-4362, ΚΗΙ-4352,
ΚΗΥ-9370,ΙΤΝ-4764, ΙΤΝ-
4736, ΙΤΝ-6114 και ΙΤΝ-
6112 για τις ανάγκες
μετακίνησης του

03.073.

1511.0
1

Προμήθεια
καυσίμων και
λιπαντικών

6.500,00 40.000,00 0,00 33.500,00
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Αντιπεριφερειάρχη και
υπαλλήλων της Π.Ε.
Ευρυτανίας, στο όνομα
του υπολόγου Σέλελη
Γεωργίου του Ιωάννη ΔΕ
Τεχνικών, μονίμου
υπαλλήλου της Π.Ε.
Ευρυτανίας και με
ημερομηνία απόδοσης
λογαριασμού έως 31-12-
21.

Η δαπάνη αφορά την
έκδοση χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής
(ΧΕΠ), για την κάλυψη
αναγκών σε προμήθειες
διαφόρων αναλώσιμων
ηλεκτρονικών
υπολογιστών, για τις
ανάγκες όλων των
υπηρεσιών της Π.Ε.
Ευρυτανίας καθώς και των
γραφείων της Α/θμιας,
Δ/θμιας Εκπ/σης και ΚΕΣΥ
Νομού Ευρυτανίας, στο
όνομα του υπολόγου
Γεωργίου Κουκλάρα του
Ευαγγέλου, Π.Ε.
Μηχανικών, μονίμου
υπαλλήλου της
Π.Ε.Ευρυτανίας, με
ημερομηνία απόδοσης
λογαριασμού έως
31/12/21.

03.073.
1723.0
1

Προμήθεια
Η/Υ,

προγραμμάτ
ων & λοιπών

υλικών

1.500,00 10.000,00 0,00 8.500,00

Η δαπάνη αφορά την
έκδοση χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής
(ΧΕΠ), για την κάλυψη
αναγκών σε προμήθειες
διαφόρων αναλώσιμων
υλικών, για τις ανάγκες
όλων των υπηρεσιών της
Π.Ε. Ευρυτανίας καθώς και
των γραφείων της Α/θμιας,
Δ/θμιας Εκπ/σης και ΚΕΣΥ
Νομού Ευρυτανίας, στο
όνομα της υπολόγου
Δήμητρας Χατζηγιάννη του
Νικολάου, Τ.Ε. Δ/κου-
Οικ/κου μονίμου
υπαλλήλου της
Π.Ε.Ευρυτανίας, με
ημερομηνία απόδοσης

03.073.
1699.0
1

Λοιπές
Προμήθειες 1.000,00 5.000,00 0,00 4.000,00
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λογαριασμού έως
31/12/21.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 36

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού
Διαγωνισμού για την κατακύρωση προμήθειας «ΧΟΡΤΟΚΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ»,
προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε.Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.589/10/05-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού
Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ψήφισε ως εξής:“Διερωτόμαστε πόσες εταιρείες εκλήθησαν και γιατί
παρουσιάστηκε μόνο μία….. Ψηφίζουμε…ΛΕΥΚΟ”.

Οι κ.κ..Δούρος, Σιαλμάς, Αναγνωστάκης,κα Μπατζελή ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:
1.Το από 04-01-2021 πρακτικό αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «ΧΟΡΤΟΚΟΚΟΠΤΙΚΟΥ
ΒΡΑΧΙΟΝΑ», σχετικά με την αποσφράγιση & έλεγχο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης.

2.Κατακυρώνει το ανωτέρω, στην εταιρεία «GREEN MEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. με δ.τ. “GREENMEDIA” με προσφερόμενη τιμή
48.050,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 37

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση παράτασης της αριθ. πρωτ. οικ.: 16690/684/23-01-2020 (ΑΔΑΜ:
20SYMV006189763 2020-01-23)σύμβασης προμήθειας καυσίμων θέρμανσης,
καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων
της Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.οικ.537/26/04-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού
Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει παράταση της με αριθμ. πρωτ. οικ. 16690/684/23-01-2020 (ΑΔΑΜ:
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20SYMV006189763 2020-01-23) σύμβασης προμήθειας καυσίμων θέρμανσης,
καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων
της Π.Ε. Εύβοιας για τρείς (3) μήνες (έως 23-04-2021) και μέχρι εξαντλήσεως της
συμβατικής αξίας συνολικού ποσού 168.852,00 € με ΦΠΑ (Πετρέλαιο Θέρμανσης -
25.000,00€, Πετρέλαιο Κίνησης – 108.852,00€, Βενζίνη Αμόλυβδη – 35.00,00€), με
τους ίδιους όρους.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 38

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ»,προϋπολογισμού 900.000,00 € με
ΦΠΑ,Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.252/22/04-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Tεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή έκανε την ακόλουθη παρατήρηση: “Πρόκειται για μια πληρέστατη
εισήγηση των υπηρεσιών , επεξηγηματική για την αναθέτουσα αρχή , οδηγός για τις
αλλαγές του Ν.4412 με τους Ν. 4509 & 4506 και οφείλουμε να κρατήσουμε το
έγγραφο 21 γ ,ως αναθέτουσα αρχή στα αρχεία μας ,για να είναι πρότυπο για τους
διαγωνισμούς που θα κάνουμε από εδώ και πέρα σε αντίστοιχα κατασκευαστικά έργα.
Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ”.

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 ανωτέρω έργου.
β)Την περίληψη διακήρυξης, τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

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

3.Εξουσιοδοτεί :
α)Τον Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. να προβεί στη
συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της
επιτροπής θα προκύψουν από 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.

β)Τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες
αποφάσεις και έγγραφα όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις
ηλεκτρονικές δημοπρασίες, στη διακήρυξη κλπ., (ειδικότερα: άρθρο 2.3
διακήρυξης-παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών στους οικονομικούς
φορείς, άρθρο 3.6 διακήρυξης-απόφαση αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για
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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, εφόσον απαιτείται, υπεύθυνης δήλωσης
μη οψιγενών μεταβολών, κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και
πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού στον προσωρινό ανάδοχο,
άρθρο 4.3 διακήρυξης-Κοινοποίηση προδικαστικής προσφυγής σε κάθε
ενδιαφερόμενο τρίτο και ειδοποίηση και παροχή πρόσβασης στο σύνολο των
στοιχείων του διαγωνισμού και διαβίβαση στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της
προσφυγής κλπ.), ώστε οι επιμέρους διαδικασίες και φάσεις του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω
πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή της ΔΤΕ/ΠΣΕ), να κοινοποιούνται και να
ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 39

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του
έργου :«ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ»,ανάδοχος «ΝΙΟΒΗ
Α.Τ.Ε.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.οικ.275547/8751/Φ.Ε./24-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Tεχνικών Έργων της
Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ψήφισε ΚΑΤΑ και ανέλυσε τη θέση της παράταξής του λέγοντας:
“Πρόκειται για πολύπαθο έργο που ξεκίνησε το 2014…..και πήρε 10 περίπου
παρατάσεις….
Σήμερα προτείνεται άλλη μία για να μετακινηθούν οι στύλοι του ΟΤΕ και μέρος
αγωγών ύδρευσης του Δήμου….
Η συνολική εξέλιξη του έργου είναι υπόδειγμα κακού συντονισμού και λειψής
παρέμβασης της Περιφέρειας.
Πρόκειται για Υπόδειγμα αναποτελεσματικότητας.
Υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες….
Για αυτό…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση”.

Ο κ. Αναγνωστάκης είπε: “Για τους λόγους που ανέφερε ο κ. Χρονάς, συντάσσομαι
καταψηφίζοντας την εισήγηση”.

Ο κ.Δούρος ψήφισε ΛΕΥΚΟ.
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Ο κ. Σιαλμάς ψήφισε ΛΕΥΚΟ λέγοντας: “Ψηφίζω λευκό με τις επισημάνσεις των
προηγούμενων, δεν μπορούμε να δίνουμε συνέχεια παρατάσεις , ως πότε;”

Η κα Μπατζελή τόνισε: «Γνωρίζετε ως παράταξη ότι είμαστε κατά των πολυετών και
πολυδαίδαλων παρατάσεων και μάλιστα με το σκεπτικό του κ. Χρονά ενισχύεται αυτή
μας η θέση.Οφείλω φυσικά να πω,στο έγγραφο 22β(αίτημα παράτασης του
έργου),όπου αναφέρεται το υπόλοιπο του έργου,αφορά ορισμένα αίτια ενός
πολύπαθου οδικού δικτύου.Ελπίζω μέχρι τον Απρίλιο να έχει τελειώσει .
Θα ψηφίσω ΛΕΥΚΟ ότι είναι η τελευταία παράταση την οποία δίνουμε και οι τεχνικές
υπηρεσίες και ο εργολάβος πρέπει να σεβαστεί τα όρια και τις αντοχές μας».

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:
«ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ» μέχρι 10-04-2021 για τους
βάσιμους λόγους που παρατίθενται στο υπ’ αρ. 267838/8546/24-12-2020 έγγραφο
της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 40

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση του πρώτου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά την 5η
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 Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.οικ.1016/92/04-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού της
Π.Ε.Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε ΛΕΥΚΟ σε όλα τα μαθητικά δρομολόγια, [θέματα
23,24,25,26],για τους λόγους που έχουν εξηγηθεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις.

Οι κ.κ. Δούρος,Σιαλμάς,Μπατζελή ψήφισαν επίσης ΛΕΥΚΟ.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε:“Πρόκειται για μακροχρόνιο προγραμματισμό, με την
καθιερωμένη λογική προσδιορισμού των δρομολογίων, με τον οποίο διαφωνούμε….
Υπενθυμίζοντας την άποψη, που από καιρό έχουμε διατυπώσει, πως, ο
συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας δεν εξασφαλίζει τον αναγκαίο συντονισμό κα
παρακολούθηση των μαθητικών δρομολογίων…. Πως χρειάζεται εξ υπαρχής μελέτη
του ζητήματος, για διαμόρφωση ενιαίου τρόπου λειτουργίας και συγκεκριμένη
μεθοδολογία από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες……. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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1. Εγκρίνει το υπ’αριθμ. 1/04-01-2021 πρακτικό της επιτροπής
Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών
διαπραγμάτευσης όσον αφορά την 5η 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, σύμφωνα με
το οποίο:
- καταγράφηκαν τα δικαιολογητικά - τεχνικές προσφορές των συμμετεχόντων στην
αριθμ. 103716/1702/4-6-2020 διακήρυξη, συνδυαστικά με την 5η πρόσκληση, για την
υποβολή οικονομικών προσφορών:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι – Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά

Α/Α Συμμετέχοντες Τμήμα-Δρομολόγιο

1. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 - ΙΤΕΑ-ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

2. ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 - ΙΤΕΑ-ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

- έγιναν αποδεκτά τα δικαιολογητικά - τεχνικές προσφορές των συμμετεχόντων,
καθότι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ.4.3.1, της αριθμ. 103716/1702/4-6-2020
διακήρυξης και της παρ 2.1., της 5ης πρόσκλησης, για την υποβολή οικονομικών
προσφορών:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά

Α/Α Συμμετέχοντες Τμήμα-Δρομολόγιο

1. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 - ΙΤΕΑ-ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

2. ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 - ΙΤΕΑ-ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Για το Τμήμα 1 - Μαλάματα Λόγγος δεν υπεβλήθη καμία προσφορά, όπως
προκύπτει από το ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ.

- αξιολογήθηκε η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων και κρίθηκαν ότι
πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2.2., της 5ης πρόσκλησης, συνδυαστικά με την
από 04-06-2020 διακήρυξη (παρ.4.3.2.2):

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

(Οικονομική προσφορά)

Α/Α Τμήμα Συμμετέχοντες Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ €/
% έκπτωση

1
ΤΜΗΜΑ 2 - ΙΤΕΑ-ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ

ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
26,69 /
35%

2
ΤΜΗΜΑ 2 - ΙΤΕΑ-ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
33,33/
18,83%

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη στο παρακάτω Τμήμα - δρομολόγιο:

Α/Α Οικονομικός φορέας Τμήμα-Δρομολόγιο Τιμή μονάδος άνευ
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ΦΠΑ €

1. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 - ΙΤΕΑ-ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

26,69

3. Κρίνει άγονο το Τμήμα - Δρομολόγιο: Tμήμα 1- Μαλάματα-Λόγγος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 41

ΘΕΜΑ 24ο: Τροποποίηση μαθητικών δρομολογίων και νέα δρομολόγια στα πλαίσια
της του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση συμβάσεων Μεταφοράς
Μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε.Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.279075/7261/05-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε ΛΕΥΚΟ σε όλα τα μαθητικά δρομολόγια [θέματα
23,24,25,26],για τους λόγους που έχουν εξηγηθεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις.

Οι κ.κ. Δούρος,Σιαλμάς,Μπατζελή ψήφισαν επίσης ΛΕΥΚΟ.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε:“Πρόκειται για μακροχρόνιο προγραμματισμό, με την
καθιερωμένη λογική προσδιορισμού των δρομολογίων, με τον οποίο διαφωνούμε….
Υπενθυμίζοντας την άποψη, που από καιρό έχουμε διατυπώσει, πως, ο
συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας δεν εξασφαλίζει τον αναγκαίο συντονισμό κα
παρακολούθηση των μαθητικών δρομολογίων…. Πως χρειάζεται εξ υπαρχής μελέτη
του ζητήματος, για διαμόρφωση ενιαίου τρόπου λειτουργίας και συγκεκριμένη
μεθοδολογία από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες……. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:
1.Τροποποίηση υφιστάμενων μαθητικών δρομολογίων [12 και 28] επί της αριθ.
148346_3886/27-7-2020 1ης Πρόσκλησης στα πλαίσια του Δ.Σ.Α «Μεταφοράς
Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης
χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητα Βοιωτίας για τα σχολικά έτη: 2020-
2021, 2021-2022», σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 4866/28-12-2020 έγγραφο του
Τμήματος Δια Βίου Μάθησης και όπως αναλύεται στον πίνακα του Παραρτήματος Ι.

2.Διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για δύο (2) Νέα μαθητικά δρομολόγια [ΝΕΟ 8
και ΝΕΟ 9], στα πλαίσια του Β΄ Σταδίου του Δυναμικού Συστήματος Αγορών και
σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 90209_2410/20-5-2020 (AΔΑΜ:
20PROC006733460) Διακήρυξης Δ.Σ.Α., για την Ανάθεση συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας &
Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητα Βοιωτίας για τα
σχολικά έτη: 2020-2021 και 2021-2022, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού
προϋπολογισμού 13.618 € άνευ ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης 28% (αναλυτικά:
3.813,04 € προαιρέσεις και 3.268,32 € 24% ΦΠΑ), σύμφωνα με το αριθ. πρωτ.
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4878/30-12-2020 έγγραφο του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Ανάπτυξης
της ΠΕΒ, όπως αναλύεται στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 42

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση της υπ΄αριθμ. Πρωτ. 988/11/8-1-2021 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας, κ. Φάνη Χ. Σπανού με θέμα: «Έγκριση του υπ΄ αριθμ.
1/4-1-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης για τις διαδικασίες
σύναψης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευρυτανίας που θα
προκύψουν κατά τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021-2022 με την Διαδικασία
Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, Ν. 4412/2016)
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4713/2020 (Τεύχος Α΄ΦΕΚ 147/29-7-
2020) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών για τα δρομολόγια Ζ.1, Ζ.4, Ζ.5, Ζ.6, Ζ.7,
Ζ.8, Δ.9 και Η.1 σχολικού έτους 2020-2021» και αφορά την αποσφράγιση των
οικονομικών προσφορών».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.3805/40/08-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε ΛΕΥΚΟ σε όλα τα μαθητικά δρομολόγια [θέματα
23,24,25,26],για τους λόγους που έχουν εξηγηθεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις.

Οι κ.κ. Δούρος,Σιαλμάς,Μπατζελή ψήφισαν επίσης ΛΕΥΚΟ.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε:“Πρόκειται για μακροχρόνιο προγραμματισμό, με την
καθιερωμένη λογική προσδιορισμού των δρομολογίων, με τον οποίο διαφωνούμε….
Υπενθυμίζοντας την άποψη, που από καιρό έχουμε διατυπώσει, πως, ο
συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας δεν εξασφαλίζει τον αναγκαίο συντονισμό κα
παρακολούθηση των μαθητικών δρομολογίων…. Πως χρειάζεται εξ υπαρχής μελέτη
του ζητήματος, για διαμόρφωση ενιαίου τρόπου λειτουργίας και συγκεκριμένη
μεθοδολογία από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες……. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει :
1.την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 988/11/8-1-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Στ.
Ελλάδας, κ. Φάνη Χ. Σπανού με θέμα: «Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 1/4-1-2021
Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης για τις διαδικασίες σύναψης
των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευρυτανίας που θα προκύψουν
κατά τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021-2022 με την Διαδικασία
Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, Ν. 4412/2016)
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4713/2020 (Τεύχος Α΄ΦΕΚ
147/29-7-2020) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών για τα δρομολόγια Ζ.1, Ζ.4,
Ζ.5, Ζ.6, Ζ.7, Ζ.8, Δ.9 και Η.1 σχολικού έτους 2020-2021» και αφορά την
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών».

2. Το υπ΄ αριθμ. 1/4-1-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης
για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε.
Ευρυτανίας που θα προκύψουν κατά τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021-2022 με
την Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, Ν.
4412/2016) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4713/2020 (Τεύχος
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Α΄ΦΕΚ 147/29-7-2020) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών για τα δρομολόγια Ζ.1,
Ζ.4, Ζ.5, Ζ.6, Ζ.7, Ζ.8, Δ.9 και Η.1 σχολικού έτους 2020-2021» και αφορά την
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

3.Την επανάληψη του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για τα
δρομολόγια για τα οποία δεν κατατέθηκαν προσφορές, δηλαδή για τα
δρομολόγια Ζ6, Ζ7, Ζ8, Δ9, και Η1 για τα οποία ο διαγωνισμός απέβη άγονος

2.Κατακυρώνει ως τελευταίους μειοδότες του διαγωνισμού με την Διαδικασία
Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 32, Ν. 4412/2016)
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4713/2020 (Τεύχος Α΄ΦΕΚ
147/29-7-2020) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών για τα δρομολόγια Ζ.1, Ζ.4,
Ζ.5, Ζ.6, Ζ.7, Ζ.8, Δ.9 και Η.1 σχολικού έτους 2020-2021», με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, τους παρακάτω οικονομικούς φορείς, ανά
τμήμα και δρομολόγιο, ως εξής:
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ΟΜΑΔΑ Ζ : (ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙ- ΔΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ): Ζ.1, Ζ.4, Ζ.5
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Ζ1 Δ.Σ.
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)

ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΙ ΜΟΝΗ
ΕΠΙΣΤΡ. 14,34 0,00 14,34 108

ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ζ4 ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΟΝΗ
ΠΡΩΙ 14,34 0,00 14,34 108

ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ζ5 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΣΙΡΝΩΚΑ ΙΤΕΑΣ-
ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΙ

ΜΟΝΗ
ΕΠΙΣΤΡ 21,48 0,00 21,48 108 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 43

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση της υπ΄αριθμ. Πρωτ. 990/12/7-1-2020 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας, κ. Φάνη Χ. Σπανού με θέμα: «Έγκριση του υπ΄ αριθμ.
2/4-1-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης για τις διαδικασίες
σύναψης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευρυτανίας που θα
προκύψουν κατά τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021-2022 για τον Συνοπτικό
Διαγωνισμό για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2020-2021 τόσο για τα άγονα
όσο και για τα νέα δρομολόγια που προέκυψαν» και αφορά την αποσφράγιση των
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.3818/41/08-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε ΛΕΥΚΟ σε όλα τα μαθητικά δρομολόγια [θέματα
23,24,25,26],για τους λόγους που έχουν εξηγηθεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις.

Οι κ.κ. Δούρος,Σιαλμάς,Μπατζελή ψήφισαν επίσης ΛΕΥΚΟ.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε:“Πρόκειται για μακροχρόνιο προγραμματισμό, με την
καθιερωμένη λογική προσδιορισμού των δρομολογίων, με τον οποίο διαφωνούμε….
Υπενθυμίζοντας την άποψη, που από καιρό έχουμε διατυπώσει, πως, ο
συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας δεν εξασφαλίζει τον αναγκαίο συντονισμό κα
παρακολούθηση των μαθητικών δρομολογίων…. Πως χρειάζεται εξ υπαρχής μελέτη
του ζητήματος, για διαμόρφωση ενιαίου τρόπου λειτουργίας και συγκεκριμένη
μεθοδολογία από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες……. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει :
1.Την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 990/12/7-1-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Στ.
Ελλάδας, κ. Φάνη Χ. Σπανού με θέμα: «Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 2/4-1-2021
Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης για τις διαδικασίες σύναψης
των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευρυτανίας που θα προκύψουν
κατά τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021-2022 για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για
το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2020-2021 τόσο για τα άγονα όσο και για τα νέα
δρομολόγια που προέκυψαν» και αφορά την αποσφράγιση των Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης»

2.Το υπ΄ αριθμ. 2/4-1-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης
για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε.
Ευρυτανίας που θα προκύψουν κατά τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021-2022
για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων
σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2020-
2021 τόσο για τα άγονα όσο και για τα νέα δρομολόγια που προέκυψαν» και
αφορά την αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.

3.Κατακυρώνει, ως τελευταίους μειοδότες του διαγωνισμού για το έργο:
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«Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2020-2021 τόσο για τα άγονα όσο και για τα νέα
δρομολόγια που προέκυψαν», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή,
των παρακάτω οικονομικών φορέων, ανά τμήμα και δρομολόγιο, ως εξής:
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ΟΜΑΔΑ Ζ & Δ:ΤΜΗΜΑTA ΤΑΞΙ- ΔΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
(ΤΜΗΜΑΤΑ: Ζ2,Ζ3,Ζ9,Ζ10,Ζ11,Ζ12, Δ.6,Δ.10)
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ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

Ζ2 Δ.Σ.
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)

ΠΡΑΣΙΑ ΜΟΝΗ
ΕΠΙΣΤΡ
.

12,32 0 12,32 180
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ

Ζ3 Δ.Σ.
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)

ΠΡΑΣΙΑ ΜΟΝΗ
ΕΠΙΣΤΡ 12,32 0 12,32 180

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

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

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡ

28,14 0,5 28,00 180 ΤΣΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ζ10 ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΑ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

1ο ΔΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡ

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

18,00 6,2 16,88 3

Ζ11 ΜΕΣΟΧΩΡΑ
(ΞΥΛΙΝΑ ΣΠΙΤΙΑ)

ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ.
.

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡ

18,13 6,2 17,01 177
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ ΤΑΞΙ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΚΕ18,52 6,2 17,37 3
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Ζ12 ΞΕΝΩΝΑΣ
ΦΟΥΡΝΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΦΟΥΡΝΑΣ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡ

19,85 1 19,65 175 ΔΡΟΥΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

20,51 1 20,30 5
Δ6 ΛΟΓΓΙΤΣΙ ΝΗΠΑΓΩΓΕΙΟ

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

ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Α.Ε

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

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡ

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 44
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ για την υλοποίηση της υπηρεσίας
με τίτλο ‘’ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΜΕΛΙΟΥ’’ ΔΡΑΣΗ Ι:
‘’ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΙΤΟΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΩΝ -
ΔΕΙΚΤΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ’’

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.274727/2652/30/12/2020 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού και αναφέρει τα κάτωθι:

ΣΧΕΤ.: 1. Το αριθ. 4/30-11-2020 πρακτικό με το οποίο μας κοινοποιήθηκε
την 23/12/2020, η θετική εισήγηση της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, για την
παράταση προθεσμίας της προγραμματικής σύμβασης του έργου
του θέματος

2. Η αριθμ. 297/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η
Προγραμματική Σύμβαση του θέματος.

3. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»

4. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Με την αριθμ. 297/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε η Προγραμματική Σύμβαση για το έργο του
θέματος και ορίσθηκαν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Π.Ε. Ευρυτανίας με
τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ MΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΜΕΛΙΟΥ» και προϋπολογισμό
25.875,00 (με Φ.Π.Α.).

Η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφτηκε την 12/10/2018
με χρονοδιάγραμμα διαδικασιών έως 30/11/2020.
 Με το αριθ 4 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της

Προγραμματικής Σύμβασης και αφού λήφθηκε υπόψη το 49481/1696/23-9-2020
έγγραφο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, μας κοινοποιήθηκε, η θετική της εισήγηση για παράταση
του συνολικού χρόνου ολοκλήρωσης της Προγραμματικής Σύμβασης κατά 1
έτος, δηλαδή μέχρι 30-11-2021.

 Η παράταση αυτή είναι απαραίτητη καθώς λόγω της πανδημίας του Covid-19 και
των περιοριστικών όρων που επιβλήθηκαν. Υπήρξε αδυναμία μετακινήσεων και
συναντήσεων των εταίρων του προγράμματος, με αποτέλεσμα να ανασταλούν ή
και να διακοπούν οι εποχικές δράσεις του προγράμματος.Η δε εκ περιτροπής
εργασία με φυσική παρουσία των υπαλλήλων των υπηρεσιών δυσχέρανε την
εκτέλεση του χρονοδιαγράμματος και επομένως των υποχρεώσεων που είχαν
αναληφθεί.
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Ο κ. Δούρος τόνισε:“Η άποψή μας παραμένει σταθερή ,δηλαδή ότι οι
Προγραμματικές Συμβάσεις πρέπει να πηγαίνουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Αν δεν παραπεφθούν θα ψηφίσουμε ΥΠΕΡ” .

Ο Προεδρεύων ανέφερε:“Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο για την Ευρυτανία.
Αρκετοί άνθρωποι ασχολούνται με την μελισσοκομία , είναι επιστημονικό έργο που θα
μπορέσει να βοηθήσει τους παραγωγούς για την καλύτερη αύξηση της παραγωγής
τους και την ταυτοποίηση του παραγόμενου μελιού με τα επιστημονικά ιδρύματα με τα
οποία συνεργαζόμαστε.”

Ο κ. Χρονάς αρχικά εξέφρασε τη θέση της παράταξής του αναφορικά με τις
Προγραμματικές Συμβάσεις λέγοντας ότι:“Πρόκειται για θέμα αρμοδιότητας του
Περιφερειακού Συμβουλίου. Και εκεί πρέπει να συζητηθεί….
Αν αυτό δεν γίνει αποδεκτό…. Θα πούμε και θα υποστηρίξουμε την άποψη μας”.
Στη συνέχεια αφού το θέμα αποφασίστηκε να συζητηθεί στην συνεδρίαση της Ο.Ε.
ανάπτυξε τις ακόλουθες θέσεις επί της ουσίας:

1. Ο συμβαλλόμενος φορέας είναι συγκροτημένος για να διευκολύνει την
συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο….

2. Η προτεινόμενη δράση φαίνεται πως μπορεί να αναπτυχθεί από ένα ανώτατο
εκπαιδευτικό ίδρυμα κατάλληλα προσανατολισμένο και για αυτό υπάρχει ήδη
σύμβαση με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Για αυτό…ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.

Η κα Μπατζελή ,οι κ.κ.Αναγνωστάκης,Σιαλμάς ψήφισαν θετικά.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου
‘’ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΜΕΛΙΟΥ’’ ΔΡΑΣΗ Ι: ‘’ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΛΙΤΟΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΩΝ -ΔΕΙΚΤΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ’’ για ένα έτος , δηλαδή μέχρι 30-11-2021.
Ως προς τα λοιπά ισχύουν οι όροι της προγραμματικής ως έχουν.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 45

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο ‘’ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΜΕΛΙΟΥ’’ ΔΡΑΣΗ ΙΙΙ: ‘’ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΙΟΥ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ-
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ’’.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.274761/2653/30-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού και αναφέρει τα κάτωθι:

ΣΧΕΤ.: 1. Το αριθ. 2/30-11-2020 πρακτικό με το οποίο μας κοινοποιήθηκε
την 23-12-2020 η θετική εισήγηση της Κοινής Επιτροπής
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Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, για την παράταση
προθεσμίας της προγραμματικής σύμβασης του έργου του θέματος
2. Η αριθμ. .299/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η
Προγραμματική Σύμβαση του θέματος.
3. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με την αριθμ. 299/2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε η Προγραμματική Σύμβαση για το έργο του
θέματος και ορίσθηκαν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Π.Ε. Ευρυτανίας με
τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ MΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΜΕΛΙΟΥ» και προϋπολογισμό
30.000,00 (με Φ.Π.Α.).

Η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφτηκε την 6/11/2018
με χρονοδιάγραμμα διαδικασιών μέχρι την 31/12/2020.
 Με το αριθ 2 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της

Προγραμματικής Σύμβασης και αφού λήφθηκε υπόψη το 10682/06-11-2020
έγγραφο του Εργαστηρίου Μελισσοκομίας- Σηροτροφίας του Τμήματος
Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του
Α.Π.Θ, μας κοινοποιήθηκε η θετική της εισήγηση για παράταση του συνολικού
χρόνου ολοκλήρωσης της Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι την 30-1-2022.

 Η παράταση αυτή είναι απαραίτητη καθώς λόγω των κλιματικών συνθηκών κατά
το πρώτο έτος, δεν ήταν δυνατή η παραγωγή στην περιοχή και κατ’ επέκταση η
συλλογή ικανοποιητικού αριθμού δειγμάτων. Η ετήσια αυτή παράταση θα δώσει
τη δυνατότητα συλλογής και ανάλυσης δειγμάτων κατά το νέο μελισσοκομικό
έτος (2021) προκειμένου να είναι δυνατή η εξαγωγή τεκμηριωμένων
συμπερασμάτων για την ταυτότητα του μελιού που παράγεται στην περιοχή.

**********************************************************************************************
Ο κ. Δούρος τόνισε:“Η άποψή μας παραμένει σταθερή ,δηλαδή ότι οι
Προγραμματικές Συμβάσεις πρέπει να πηγαίνουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Αν δεν παραπεφθούν θα ψηφίσουμε ΥΠΕΡ” .

Ο κ. Χρονάς αρχικά εξέφρασε τη θέση της παράταξής του αναφορικά με τις
Προγραμματικές Συμβάσεις λέγοντας ότι: Πρόκειται για θέμα αρμοδιότητας του
Περιφερειακού Συμβουλίου. Και εκεί πρέπει να συζητηθεί….
Αν αυτό δεν γίνει αποδεκτό…. Θα πούμε και θα υποστηρίξουμε την άποψη μας”.
Στη συνέχεια αφού το θέμα αποφασίστηκε να συζητηθεί στην συνεδρίαση της Ο.Ε.

ανάπτυξε τις ακόλουθες θέσεις επί της ουσίας λέγοντας: “Δεν έχουμε αντίρρηση……
εφόσον ήδη υπάρχει σύμβαση…
Σημειώνουμε πάντως πως λείπει μια στοιχειώδης ενημέρωση για τα όσα έγιναν μέχρι
σήμερα”.

Η κα Μπατζελή ,οι κ.κ.Αναγνωστάκης,Σιαλμάς ψήφισαν θετικά.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου ‘’ΔΡΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΜΕΛΙΟΥ’’ ΔΡΑΣΗ ΙΙΙ: ‘’ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΕΛΙΟΥ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ- ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ’’ μέχρι την 30-1-2022.
Ως προς τα λοιπά ισχύουν οι όροι της προγραμματικής ως έχουν.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 46

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση της υπ΄αριθμ.276103/805/28-12-2020 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς
αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων,(βροχοπτώσεις – χιονοπτώσεις από
27/12/2020).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.279986/811/31-12-2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής
Προστασίας (Τμήμα Π.Ε.Ευρυτανίας) προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ.276103/805/28-12-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων
φυσικών φαινομένων,(βροχοπτώσεις – χιονοπτώσεις από 27/12/2020),με την οποία
αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

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

2. H έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων
αναγκών που προξένησαν οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις -χιονοπτώσεις), που
εκδηλώθηκαν από τις 27.12.2020 στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας
Ευρυτανίας.

3. H 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 72736 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΒΟΥΤΣΕΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Αγράφων.

(δ) Το ΜΕ 72750 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα – φορτωτή, ιδιοκτησίας
ΚΑΡΑΝΤΖΙΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΗ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της
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Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας.
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. 2134/2019 (Πρακτ. 41/18-12-2019)
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

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

δε ημέρες και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια
Υπηρεσία.

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

(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς 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 47

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ.1/1/04-01-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων
φυσικών φαινομένων,(βροχοπτώσεις – χιονοπτώσεις από 03/01/2021).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.2548/7/07-01-2021 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής
Προστασίας (Τμήμα Π.Ε.Ευρυτανίας) προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ.1/1/04-01-2021 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων
φυσικών φαινομένων,(βροχοπτώσεις – χιονοπτώσεις από 03/01/2021),με την οποία
αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

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

Ονοματεπώνυμο Α.Φ.Μ. Έδρα
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 065995685 Νέο Αργύρι
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3. Η έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων
αναγκών που προξένησαν οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις - χιονοπτώσεις),
που εκδηλώθηκαν από τις 03.01.2021 στην περιοχή της Περιφερειακής
Ενότητας Ευρυτανίας.
4. Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Το ΜΕ 86714 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας

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

(β) Το ME 72719 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΑΥΓΕΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ και το ΜΕ 29469 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας
ΝΤΑΛΑΦΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΗ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου Κρέντη –
Βαρβαριάδα, και την άρση της κατάπτωσης στα Σβερωνέικα.

(γ) Το ME 34475 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΚΛΕΙΤΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου Καρπενήσι – Φιδάκια – Αγ.
Βλαχέρνα όρια Νομού.

(δ) Το ΙΕΑ 6066 φορτηγό όχημα ιδιοκτησίας ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
και τα ΜΕ 86721 ΙΧ και ΜΕ 86701 ΙΧ μηχανήματα έργου τύπου εκσκαφέ ιδιοκτησίας
ΚΑΤΣΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, για τον καθαρισμό από φερτά υλικά και την διευθέτηση της
κοίτης του υδατορέματος στον Αγ. Νικόλαο για την προστασία υφιστάμενων τεχνικών
και παρακείμενων ιδιοκτησιών.

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) 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 48

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου
«Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής
Προστασίας», χρήση 2020 της Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.279763/1012/17-12-2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής
Προστασίας(Τμήμα Π.Ε.Φωκίδας) προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου
2014ΕΠ56600016 «ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΤΟΥΣ 2020 – 23ο Υποέργο» από
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής
και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας», χρήση 2020 της Π.Ε. Φωκίδας όπως
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας» χρήση 2020
Π.Ε. Φωκίδας, για την αποκατάσταση του
οδοστρώματος και των αυλακιών απορροής
από καταπτώσεις στην περιοχή Ν.Ε.Ο. Ιτέας-
Αντιρρίου
Από 05-04-2020 έως 10-04-2020

2014ΕΠ56600016 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 7.082,88€

2.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας» χρήση 2020
Π.Ε. Φωκίδας , για την αποκατάσταση του
οδοστρώματος και των αυλακιών απορροής
από καταπτώσεις στην περιοχή στην περιοχή
Π.Ε.Ο Υπ. Αρίθμ. 48 και Υπ. Αρίθμ. 27
Άμφισσα-Θερμοπύλες
Από 04-04-2020 έως 09-04-2020

2014ΕΠ56600016 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 8.784,16€

3.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας» χρήση 2019
Π.Ε. Φωκίδας , για την αποκατάσταση του
οδοστρώματος και των αυλακιών απορροής
από καταπτώσεις στην περιοχή Ν.Ε.Ο. Ιτέας-
Αντιρρίου (Γαλαξίδι)
Από 06-05-2020 έως 10-05-2020

2014ΕΠ56600016 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 7.871,52€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 23.738,56 €

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 49

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020», χρήση 2020 της Π.Ε. Βοιωτίας.
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.8/492/04-
01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 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 απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου
2014ΕΠ56600012 από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για
την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020», χρήση 2020 της
Π.Ε.Βοιωτίας όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για την
αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων α)
ένθεν & ένθεν του επ. οδ. δικτύου
Θηβών-Χαλκίδας θέση <<Κορωνάκη>>
της Τ.Κ Ελεώνα του Δήμου Θηβών,
β)στο επαρχ.οδ δίκτυο Μουρίκι-Πλατανάκι,
την 07/12/2020.

2014ΕΠ56600012 ΚΑΣΣΙΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 3.472,00

2.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για την
αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων-
καθαρισμός ρέματος στην Δ.Κ Άγ
Γεωργίου του Δ.Λιβαδειάς την
07/12/2020.

2014ΕΠ56600012 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3.273,60

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 50

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του
Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.593/42/04-01-2021 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

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

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»
χρήση 2020 Π.Ε. Φθιώτιδας ,
για τον καθαρισμό και μεταφορά προϊόντων
από φερτές ύλες καθώς και για την
αποκατάσταση των παρακάτω βλαβών στην
γέφυρα της επαρχιακής οδού Περιβόλι -
Αργύρια στην Τ.Κ. Αργύρια του Δήμου
Μακρακώμης
από 19/11/2020 έως 27/11/2020

2014ΕΠ56600010 ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ 12.648,00€

2.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»
χρήση 2020 Π.Ε. Φθιώτιδας , για το καθαρισμό
της Γερμανικής τάφρου , στο τμήμα του
οικισμού Σταυρού , κατάντη της συμβολής με το
Μπεκιόρεμα από φερτά υλικά , βλάστηση ,
χωρίς μεταβολή των διατομών αυτού
από 02/09/2020 έως 28/09/2020

2014ΕΠ56600010 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ Ο.Ε 24.781,40€

3.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»
χρήση 2020 Π.Ε. Φθιώτιδας ,
για εργασίες καθαρισμού του υδατορέματος Αγ.
Ιωάννου ΤΚ Κόμνηνας του Δήμου Καμένων
Βούρλων
από 14/09/2020 έως 24/09/2020

2014ΕΠ56600010 ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ 26.055,50€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 51

ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση της υπ΄αριθμ. 278543/1009/30-12-2020 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών,(αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.278864/1010/30-12-2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης 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. 278543/1009/30-12-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών,(αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων),με την οποία αποφασίστηκαν τα
εξής:

1. Η ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Φθιώτιδας για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας.
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2.- Η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών και μίσθωσης ιδιωτικών
μηχανημάτων :
1) Το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 127974 μηχάνημα έργου τύπου ισοπεδωτή γαιών. ,
ιδιοκτησίας ΑΝΕΣΤΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για την αποκατάσταση βατότητας αγροτικών
δρόμων στο Δήμο Αμφίκλειας - Ελάτειας.
2)Τα με αριθμό κυκλοφορίας το ΜΕ 126159 τύπου εκσκαφέας-φορτωτής , το ΜΕ
126153 τύπου φορτωτής , τα ΜΕ 131624 και ΜΕ 121667 τύπου εκσκαφέας ερπ.,
το ME 51823 τύπου εκσκαφέα λαστ., το ME 131648 τύπου εκσκαφέας , τα με αρ.
Κυκλ. ΜΙΖ 9875, ΜΙΝ 3598, ΜΙΤ 8327 και ΜΙΜ 8882 φορτηγά , το ΜΕ 48703 τύπου
φορτωτής ερπ. , το ΜΕ 127963 και το ΜΕ 126159 τύπου φορτωτή λαστ. ιδιοκτησίας
ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε
δίκτυα υποδομών μας (υδατορέματα , οδοποιίας, τεχνικά κα) σε περιοχές του
Δήμου Λαμιέων.
3) Το με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 32599 τύπου φορτωτή εκσκαφέα ιδιοκτησίας
ΞΕΦΛΟΥΔΑ ΣΑΒΒΑ για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα
υποδομών μας (τεχνικά κα) σε περιοχές του Δήμου Λαμιέων .
4) Το με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 92856 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου φορτωτή εκσκαφέα
ιδιοκτησίας ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ για την αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα
υποδομών μας (οδοποιίας, τεχνικά κα) στις περοχές Πουγκάκια, Γαρδίκι του Δήμου
Μακρακώμης
5) Το με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 133086 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου εκσκαφέα
ερπυστριοφόρο , και το με αρ. ΜΕ 28247 τύπου προωθητή γαιών ιδιοκτησίας
ΧΑΛΑΣΤΆΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ για την αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα υποδομών
μας (υδατορέματα κα) του υδατορέματος “Γοργοπόταμος” της Δ.Ε. Γοργοποτάμου
του Δήμου Λαμιέων
6) Το με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 96256 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου εκσκαφέα
ερπυστριοφόρο, το με αρ. ΜΕ 59863 τύπου φορτωτή εκσκαφέα και το με αρ. ΜΙΧ
4221 φορτηγό ιδιοκτησίας ΡΗΓΑ ΗΛΙΑ για την αποκατάσταση των ζημιών σε
δίκτυα υποδομών μας (υδατορέματα κ.α) στις περοχές Κλωνί, Μάκρη, Σπερχειάδα
του Δήμου Μακρακώμης.
7) Τo με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ44640 μηχανήματος έργου τύπου εκσκαφέα
λαστιχοφόρο και το με αρ. κυκλοφορίας ΙΧ 26707 φορτωτή ιδιοκτησίας
ΓΙΑΝΝΟΘΑΝΑΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. για την αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα
υποδομών μας (υδατορέματα, τεχνικά κα) στις περιοχές Κυραπιανή - Φτέρη,
Στρογγυλόρεμα της Δ.Ε. Λευκάδος του Δήμου Μακρακώμης.
8) Τα με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 121664 μηχανήματα έργου τύπου ισοπεδωτής
γαιών ιδιοκτησίας ΝΙΑΒΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ για την αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα
υποδομών μας (υδατορέματα, οδοποιίας κα) στην περιοχή Λυγαριά του Δήμου
Λαμιέων.
3.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του
μηχανήματος, που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών
εργασίας και θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο
του αρμοδίου Τμήματος Π.Π. και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ,
σε συνδυασμό με την υπ. αριθμ.2138/24-12-2019 πρακτ. 41/18-12-2019 (ΑΔΑ:
7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) Απόφαση της Ο.Ε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.με τις οποίες εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων
αναγκών απολογιστικά από την Δνση Τεχνικών Έργων , με ιδιωτικά μηχανήματα
που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό και ορίστηκε η
ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προ. Π.Ε.

Φθιώτιδας καθώς και των αρμοδίων τμημάτων της Δ.Τ.Ε. και θα γίνεται σύμφωνα
με τις υποδείξεις των υπευθύνων προίσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών
αυτών.
4.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :

(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται
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με προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών της Π.Στ.Ε. , οι δε και ώρες
εργασίας του/ων μηχανήματος/ων θα καθορίζονται από την επιβεβαίωση του
Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας.

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 52

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φάνης Σπανός Αριστείδης Τασιός Ουρανία Ντριβαλά

Ηλίας Μπουρμάς

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Μαρία Αναγνώστου

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Κατερίνα Μπατζελή

Αναστάσιος Χρονάς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ι. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (αριθ. πρωτ. 4866/28-12-2020 έγγραφο του τμήματος Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕΒ)

ΔΡΟΜ
ΟΛΟΓΙ
Ο

Τόπος
παραλαβής

Τόπος
προορισμού Σχολική Μονάδα ΜΑΘΗΤΕΣ

2020-2021

Προσφ
ορότερ

ο
μεταφο
ρικό
μέσου
(Λεωφ
ορείο-
Μικρό
Λεωφ-
ο)

ΕΜΦΟΤΡΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
Δρομολόγιο
μονό ή με
επιστροφή

ΣΥΝΟ
ΔΟΣ

Ημερήσιο
κόστος άνευ

ΦΠΑ

Ποσοσ
τό

έκπτω
σης
(%)

Ημερ
ήσιο
κόστο

ς
μετά
την
έκτπ
ωση

ΠΑΡΑΤΗ
ΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ:

12 ΚΑΣΤΡΟ -
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ
(Μετεπιβίβασ

η στο
δρρομολόγιο
1.13) και

συνεχίζει για
ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΕΕΕΕΚ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ,
ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ,
ΕΙΔΙΚΟ Ν/Γ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

3 ΤΑΞΙ 7,4 0 57,8 0,2 65,4 ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΝΑΙ
(3,5
ΩΡΕΣ)

91,73 52 44,0
3

ΣΕ:

12

ΝΕΟ
ΚΟΚΚΙΝΟ-
ΚΑΣΤΡΟ -

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ
(Μετεπιβίβασ

η στο
δρρομολόγιο
1.13) και

συνεχίζει για
ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΕΕΕΕΚ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ,
ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ,
ΕΙΔΙΚΟ Ν/Γ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

4 ΤΑΞΙ 9,4 0 79,8 0,2 89,4 ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΝΑΙ
(4

ΩΡΕΣ) 116,78 52 56,0
5

ΕΠΑΝΥΠ
ΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ

ΔΡΟΜΟ
ΛΟΓΙΟΥ
ΜΕ
ΧΛΜ.

ΑΥΞΗΣΗ
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IΙ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (αριθ. πρωτ. 4878/30-12-2020 έγγραφο του τμήματος Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕΒ)

ΑΡ.
ΔΡΟΜΟ
ΛΟΓΙΟΥ

Τόπος παραλαβής Τόπος
προορισμού

ΣΧΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ
2020-
2021

Προσφορότερο
μεταφορικό μέσου
(Λεωφορείο-Μικρό

Λεωφ-ο)

ΕΜΦΟΤ
ΡΑ

ΧΙΛΙΟΜ
ΕΤΡΑ

Δρομολόγιο
μονό ή με
επιστροφή

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
/ΛΗΞΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥ
Ν
Ο
ΔΟ

Σ

Ημερήσι
ο κόστος
άνευ
ΦΠΑ
(με

έκπτωσ
η)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

28 ΛΙΒΑΔΙ ΑΡΑΧΟΒΑ

Ν/Γ
ΑΡΑΧΟΒΑΣ,

Δ.Σ.
ΑΡΑΧΟΒΑΣ

4 ΤΑΞΙ 17 ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 8.15-13.15 31,71

ΠΡΟΣΘΗΚΗ Δ.Σ.
ΑΡΑΧΟΒΑΣ (ΤΟ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

ΘΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ
ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΤΗΣ
Α'ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ,
ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΔΡ.
2.5 ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ

ΑΓΟΝΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ
ΣΥΝΟΔΟ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΙΙ. ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: (Το αριθ. πρωτ. 4878/30-12-2020 έγγραφο του τμήματος Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Ανάπτυξης
ΠΕΒ)

ΔΡΟ
Μ
Ο
ΛΟ

ΓΙΟ

Τόπος
παραλαβή

ς

Τόπος
προορισμο

ύ

Σχολική
Μ
ονάδα

Μ
Α
Θ
ΗΤ
ΕΣ
20
20
-
20
21

Προσφ
ορότερ

ο
μεταφ
ορικό
μέσου
(Λεωφ
ορείο-
Μικρό
Λεωφ-
ο)

ΕΜΦΟΤΡΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

Δρομο
λόγιο
μονό ή
με

επιστρ
οφή

ΣΥ
Ν
Ο
ΔΟ

Σ

ΩΡΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
/ΛΗΞΗΣ
ΜΑΘΗΜ
ΑΤΩΝ

Ημερήσι
ο κόστος
άνευ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
(ΑΝΕΥ ΦΠΑ)
για τα έτη
2020-2022
(275 ημέρες)

ΑΠΑΙ
ΤΟΥ
ΜΕΝ
Η

ΕΓΓΥ
ΗΤΙΚ
Η

ΕΠΙΣ
ΤΟΛ
Η

ΣΥΜ
ΜΕΤ
ΟΧΗ
Σ

(0,5
%

Προϋ
πολο
γισμ
ού

άνευ
ΦΠΑ
)

ΠΑΡΑΤΗΡ
ΗΣΕΙΣ
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ΠΑΡΑΡ
ΤΗΜΑ ΙΙ

ΝΕΟ 8 ΣΤΕΙΡΙ ΔΙΣΤΟΜΟ
Δ.Σ.

ΔΙΣΤΟΜΟ
Υ

3 ΤΑΞΙ 2 0 8,2 0 10,2
ΜΕ

ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ

08:15 -13:15 24,76

6.809 34,
05

ΝΈΟ
ΔΡΟΜΟΛ
ΟΓΙΟ ΘΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤ
ΗΣΕΙ ΤΟΥΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ
ΤΗΣ Α' ΚΑΙ

Β'
ΔΗΜΟΤΙΚ

ΟΥ,
ΚΑΘΩΣ ΤΟ
ΔΡ. 2.4

ΠΑΡΑΜΕΝ
ΕΙ ΑΓΟΝΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣ
ΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΣ

ΣΥΝΟΔΟ

ΝΕΟ 9 ΣΤΕΙΡΙ ΔΙΣΤΟΜΟ
Δ.Σ.

ΔΙΣΤΟΜΟ
Υ

2 ΤΑΞΙ 2 0 8,2 0 10,2
ΜΕ

ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ

08:15 -13:15 24,76

6.809
34,
05

ΝΈΟ
ΔΡΟΜΟΛ
ΟΓΙΟ ΘΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤ
ΗΣΕΙ ΤΟΥΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ
ΤΗΣ Α' ΚΑΙ

Β'
ΔΗΜΟΤΙΚ

ΟΥ,
ΚΑΘΩΣ ΤΟ
ΔΡ. 2.4

ΠΑΡΑΜΕΝ
ΕΙ ΑΓΟΝΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣ
ΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΣ

ΣΥΝΟΔΟ
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