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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 2ας Μαρτίου 2021
Αριθμός Πρακτικού 9

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 2 Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με
τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”, συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 200/1-09-2019 σε ορθή επανάληψη
(ΑΔΑ: 69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας,
προεδρεύοντος του κ. Αριστείδη Τασιού, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος
ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 1690/30-09-2019 απόφασή της (ΑΔΑ: ΨΩΦΨ7ΛΗ-Ι4Η). Δυνάμει της
υπ΄αριθμ. 41284/312/26-02-2021 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. 8/23-02-2021 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 38046/163/23.02.2021 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με τον ορισμό δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια
επίδοσης.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 38051/164/23.02.2021 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με τον ορισμό δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια
επίδοσης.

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης, κατόπιν του υπ’ αριθμ.
πρωτ. 30576/711/11-02-2021 εγγράφου της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.
Φωκίδας (σχετικά με αίτημα του Δημητρίου Κατσίκα).

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης, κατόπιν του υπ’ αριθμ.
πρωτ. 30576/711/11-02-2021 εγγράφου της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.
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Φωκίδας (σχετικά με αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ”).

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης, κατόπιν του υπ’ αριθμ.
πρωτ. 230547/3953/12-11-2020 εγγράφου της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.
Φωκίδας (σχετικά με αίτημα της Ασπασίας Ξηρού).

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικών 1, 2, 3, 4 & 5 της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού,
ανοικτού, διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού (Οπτικοακουστικός εξοπλισμός
- Ομάδα Β’, Σύστημα Πυρόσβεση - Ομάδα Δ’, Η/Μ εξοπλισμός - Ομάδα Ε’) για το Πολιτιστικό -
Πνευματικό Κέντρο Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας», προϋπολογισμού 150.420,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε.
Εύβοιας.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 4ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του ηλεκτρονικού, ανοικτού,
δημόσιου διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας,
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού 140.000,00€ με ΦΠΑ.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού 11 της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού
μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών, με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών των δημοσίων σχολικών
μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για τρία
σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023».

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση των πρακτικών 1.3.2 και 1.3.3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου – Αποδεικτικά μέσα της 01/2020 με αρ. πρωτ. 141536/4255/17-07-2020 πρόσκλησης,
για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της
96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς
μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023, με τη
χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 2.638.075,05 € συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης».

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση των πρακτικών 8.1 και 8.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών, της 08/2021 με αρ. πρωτ. 5834/342/12-01-2021 πρόσκλησης, για
την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-
05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών από
το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων Ριτσώνας και το ξενοδοχείο HOTEL STEFANIA, των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ,
συνολικού προϋπολογισμού 249.714,92€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων
προαίρεσης».

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικών 9.1 και 9.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών, της 09/2021 με αρ. πρωτ. 6024/352/12-01-2021 πρόσκλησης, για
την υποβολή προσφορών στην κατηγορία B «MIΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της
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96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς
μαθητών από το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων Ριτσώνας και το ξενοδοχείο HOTEL
STEFANIA, των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023, με τη
χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 73.791,72€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
και των δικαιωμάτων προαίρεσης».

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρακτικού 30 της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης
Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την «Ανάθεση συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών για μεταφορά μαθητών, αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, τα τρία σχολικά έτη 2020-
2021, 2021-2022 & 2022-2023», με την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ),
συνολικού προϋπολογισμού 12.863.805,46€ με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος
προαίρεσης 30% (Αριθμ. Διακήρυξης 10/94449/3454/5-5-2020).

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 14: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για
δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & για δαπάνες, έργα, μελέτες του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021, Π.Ε.
Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 15ο: Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) και
ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ), οικονομικού έτους 2021, Π.Ε.
Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 16ο: A. Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) &
τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), οικονομικού έτους 2021, για
προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών. B. Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος
Προπληρωμής (ΧΕΠ), οικονομικού έτους 2021, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 17ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073),
οικονομικού έτους 2021, για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 18ο: Α. Εξειδίκευση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2021 (Ειδικός
Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
Β. Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 207/16-02-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 19ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών (προμήθειας, παροχής υπηρεσιών
και ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλων) από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073)
και μελετών έργων από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071),
οικονομικού έτους 2021, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 20ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και της 5ης Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας για το έργο της ΣΑΕΠ 066
με τίτλο: «Αναβάθμιση πολυδύναμου Περιφερειακού ιατρείου Γρανίτσας Δήμου Αγράφων» και
κ.α. 2017ΕΠ06600002. Β. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή
της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση τροποποίησης (παράταση προθεσμίας) της Προγραμματικής Σύμβασης
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την
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εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου του Τροπαίου Σύλλα στον
Ορχομενό Βοιωτίας και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου».

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης (παράταση προθεσμίας) της Προγραμματικής
Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Δήμο Θηβαίων για την εκτέλεση του έργου
της ΣΑΕΠ766 με ΚΑ:2017ΕΠ76600017 και τίτλο: «Κατασκευή χώρου νέας λαϊκής αγοράς και
χώρων εμποροπανήγυρης».

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Ανακαίνιση εξωτερικών όψεων, χώρων
υγιεινής και H/M εγκαταστάσεων του κτιρίου της ΔΤΕ», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Ανέγερση μουσείου εκκλησιαστικού πολιτισμού
Κέντρο έρευνας, εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης και ψηφιακής διαχείρισης εκκλησιαστικής
πολιτιστικής κληρονομιάς Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος», προϋπολογισμού 2.450.000,00 € με
ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση των όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του υποέργου: «Συντήρηση και
αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός ρεμάτων Σκίτσα και Ύλαιθου από φερτά υλικά»,
προϋπολογισμού 153.251,62 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών
έργων και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών από φερτά υλικά της Π.Ε. Φωκίδας».

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση των όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου από Βουνιχώρα προς Γαλαξίδι 1300m», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρακτικού II και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Γραμματικοπούλειο Τρίγκειο και Μπάλειο ΘΧΠ Ιτέας - Ανέγερση νέας πτέρυγας - Διαμόρφωση
περιβάλλοντος χώρου - εξοπλισμός», προϋπολογισμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πρακτικού II και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών Κεντρικής
Εύβοιας για τα έτη 2020 και 2021», προϋπολογισμού 800.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 29ο: Χορήγηση παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου: «Περιφερειακός δρόμος
Τρίκορφου - Α΄Φάση», προϋπολογισμού 1.486.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 30ο: Χορήγηση παράτασης του χρονοδιαγράμματος του υποέργου: «Αποκατάσταση
ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών έργων και σήμανσης στις επαρχιακές οδούς, Νο5 Στρώμη -
Λευκαδίτι - Λιδωρίκι, Νο 8 Φράγμα - Αρτοτίνα, Νο 11 Στίλια - Περιθιώτισσα - Παλαιοξάρι - Τείχιο
& Νο 13 Κροκύλειο - Αλποχώρι», προϋπολογισμού 2.600.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου:
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας».

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 30850/71/14-02-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (χιονοπτώσεις από 13/02/2021).

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 33404/98/17-02-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(αντιμετώπιση συνεπειών βροχόπτωσης - χιονόπτωσης από 13/02/2021).
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ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 39974/125/14-02-2021 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στον
αποχιονισμό και ρίψη άλατος του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας, την 14/02/2021.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε λόγω κωλύματος ο Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής και Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός, και προήδρευσε ο
Αντιπρόεδρός της και Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας, κ. Αριστείδης Τασιός.

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου της επιτροπής, δέκα (10).
Η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-

presence”, στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην έδρα της Περιφέρειας. Συμμετείχαν ο
Αντιπεριφερειάρχης και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Αριστείδης Τασιός, ο
Αντιπεριφερειάρχης, κ. Δημήτριος Βουρδάνος, και τα τακτικά μέλη κ.κ. Αικατερίνη Καλαντζή,
Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Μαρία Αναγνώστου, Χρήστος Δούρος, Βασίλειος Σιαλμάς,
Δημήτριος Αναγνωστάκης, Κατερίνα Μπατζελή και Αναστάσιος Χρονάς.

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

Χρέη γραμματέα άσκησε η Ιππολύτη Μπαλκούρα του Αθανασίου, κλάδου Π.Ε.
Διοικητικού, με βαθμό Α΄, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την αριθμ. πρωτ. οικ.
164195/4318/24-07-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας.

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, μέσω της εφαρμογής “e-presence”:
1. Η κα Ζωή Κολοβού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής

Λειτουργίας Π.Σ.Ε.
2. Ο κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε.
3. Ο κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης

Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.
4. Η κα Αγλαΐα Μέγκου, Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.

Φωκίδας.
5. Η κα Αδαμαντίνη Σωτηρίου Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-

Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας.

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Αντιπρόεδρος αναφέρθηκε στις παρακάτω
τοποθετήσεις/δηλώσεις, που κατέθεσαν ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής οι Παρατάξεις
«Πατρίδα μας η Στερεά» και «Λαϊκή Συσπείρωση».

«ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ Η ΣΤΕΡΕΑ»
Α. Θέματα βάσει των αρμοδιοτήτων της Ο.Ε., όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 40
του Ν. 4735/2020.
(Εισηγήτρια: κα Κατερίνα Μπατζελή, Λαμία)

Θέμα 1ο: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΣτΕ, επιτάχυνση των διαδικασιών
αξιολόγησης και ενοποίηση των χρηματοδοτήσεων σε όλους τους Δήμους.

1. “Σύμφωνα με τη νομοθεσία (άρθρο 237 παρ. 3β' του ν. 4555/2018), οι Δήμοι που
εξυπηρετούνται από κάθε ΦοΔΣΑ, μαζί με την ετήσια εισφορά, πληρώνουν και ένα ποσό,
ώστε να σχηματιστεί ένα αποθεματικό που θα χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση του
ΧΥΤΑ, όταν κλείσει, και τη διαχείρισή του για αρκετά χρόνια μετά, όσο θα έχει
στραγγίσματα και βιοαέριο. Επομένως, ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ πληρώνουν την
αποκατάσταση των ΧΥΤΑ. Στη Στερεά, λειτουργούν οι ΧΥΤΑ Σκύρου, Δομοκού, Λαμίας,
Χαλκίδας, Θήβας, Άμφισσας.

2. Ο Περιφερειάρχης κος Σπανός συμφώνησε με τη Δήμαρχο Χαλκιδέων κα Βάκα, να
πληρώσει Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ τα ποσά για την αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Χαλκίδας (πάνω
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από 3 εκατ. ευρώ), απαλλάσσοντας ΜΟΝΟ τους Δήμους της Εύβοιας από το κόστος αυτό,
ενώ όλοι οι υπόλοιποι Δήμοι θα πληρώσουν τις αντίστοιχες δράσεις από «ιδίους πόρους»!
Από τα δημοσιεύματα προκύπτει ότι η πρόταση του Δήμου Χαλκιδέων είναι να
συνεχίσουν να θάβονται απορρίμματα στο ΧΥΤΑ Χαλκίδας, ακόμα και αφού κορεστεί,
«αρκεί» η Αποκεντρωμένη Διοίκηση να χορηγήσει σχετική τροποποίηση της ΑΕΠΟ του
ΧΥΤΑ, στην οποία θα αναφέρεται ότι θα συνεχιστεί η ταφή απορριμμάτων, χωρίς να
έχουν ολοκληρωθεί τα έργα για τις αναγκαίες αντιστηρίξεις, τα οποία θα βρίσκονται σε
εξέλιξη.

Ερώτημα: Γνωρίζει ο Περιφερειάρχης ότι μια τέτοια απόφαση, που θα επιτρέπει τη λειτουργία
του ΧΥΤΑ χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα που διασφαλίζουν τη στατικότητά του, είναι και
παράτυπη και άκρως επικίνδυνη; Συμφωνεί με μια τέτοια προοπτική;
Εδώ το δημοσίευμα, που περιλαμβάνει το δελτίο τύπου του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ:
https://eviaportal.gr/yperkalypsi-provlepomenis-choritikotitas-chyta-chalkidas/
Ερώτημα: Πόσοι ΧΥΤΑ λειτουργούν στη Στερεά, ποιοι πρέπει να πληρώσουν την αποκατάστασή
τους, αν αληθεύει ότι ο Περιφερειάρχης συμφώνησε να πληρώσει την αποκατάσταση του ΧΥΤΑ
Χαλκίδας, και αν ναι, για ποιο λόγο δεν θα πληρώσει τις αποκαταστάσεις και των άλλων ΧΥΤΑ.

3. Η αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Λαμίας είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2014, έκανε το
διαγωνισμό ο Δήμος Λαμιέων, «τον τίναξε» στον αέρα και το έργο απεντάχθηκε το 2017.
Μετά την εξέλιξη αυτή παρενέβη ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ και εξασφάλισε
χρηματοδότηση από το ΠΔΕ, όχι από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας.

4. Από το 2015 μέχρι σήμερα, από την Περιφέρεια Στερεάς δεν έχει εκταμιευτεί ούτε
ένα ευρώ από το ΠΕΠ, για κανένα έργο που να αφορά το περιβάλλον. Έχει δε
αποφασίσει η Διαχειριστική Αρχή να εφαρμόσει τη «συγκριτική» μέθοδο
αξιολόγηση με αποτέλεσμα να υπάρξουν επιπλέον καθυστερήσεις μέχρι την έκδοση των
οριστικών αποτελεσμάτων των προτάσεων που έχουν κατατεθεί βάση της Πρόσκλησης, η
τελευταία τροποποίηση της οποίας έγινε τον Ιούνιο του 2020.
Να επισημανθεί όμως ότι η αξιολόγηση των προτάσεων των Δήμων για την προμήθεια
εξοπλισμού για τη διαλογή των βιοαποβλήτων, εάν και στην Προκήρυξη αναφέρεται ότι
είναι συγκριτική μεταξύ των προτάσεων, αφενός δεν είναι δεσμευτικό από τη νομοθεσία,
και αφετέρου δεν έχει λογική, αφού προϋπόθεση της χωριστής διαλογής είναι να
υπάρχουν οι υποδομές/αποδέκτες των βιοαπόβλητων (Μονάδες Βιολογικής
Επεξεργασίας - ΜΕΒΑ, ή Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων - ΜΕΑ). Είναι σαφής η
αναφορά στον Οδηγό Αξιολόγησης, ο διαχωρισμός των έργων και δη η παρ. 2.1.
Άρα, αυτό που θα έπρεπε να λαμβάνεται υπ' όψη, είναι ποιοί Δήμοι έχουν έτοιμο
τον αποδέκτη. Κάθε διαχειριστική αρχή επιλέγει αν η αξιολόγηση θα είναι συγκριτική ή
άμεση. Οι περισσότερες διαχειριστικές κάνουν άμεσα αξιολόγηση. Η Διαχειριστική Αρχή
Στερεάς αποφάσισε να κάνει συγκριτική αξιολόγηση, με αποτέλεσμα να έχει βαλτώσει η
χωριστή διαλογή και μάλιστα χωρίς να δείχνει διάθεση ευελιξίας που της παρέχεται εκ του
νόμου ,αλλά και εκ της υποχρέωσης της να προχωρήσει σε απορροφήσεις κονδυλίων του
ΕΣΠΑ και μάλιστα εκείνων που συνδέονται με το περιβάλλον και την ασφάλεια των
πολιτών.

Ερωτάται: Πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε το θέμα, όταν στους περισσότερους Δήμους, για
την ώρα, δεν χρειάζονται καφέ κάδοι και απορριμματοφόρα για τα βιοαπόβλητα, αφού δεν έχουν
έτοιμες ΜΕΒΑ; Θα προβείτε σε αλλαγή του κριτηρίου «συγκριτικής αξιολόγησης»;
Στην Περιφέρεια μέχρι σήμερα είναι έτοιμη η ΜΕΒΑ Φωκίδας, για τους Δήμους Δελφών -
Δωρίδας. Δεν είναι παράλογο αυτοί οι Δήμοι να περιμένουν πότε θα είναι έτοιμες οι υπόλοιπες
υποδομές της Περιφέρειας, μετά από 4-5 χρόνια;

5. Ήδη λειτουργεί όμως η μονάδα επεξεργασίας των βιοαποβλήτων στην Άμφισσα, εδώ και
ένα χρόνο περίπου εκκρεμούν οι προτάσεις που έχουν υποβάλει οι Δήμοι Δελφών και
Δωρίδας για καφέ κάδους και απορριμματοφόρα, με αποτέλεσμα, για να λειτουργήσει η
ΜΕΒΑ, να μεταφέρονται βιοαπόβλητα από την Αθήνα.

Εδώ και ένα χρόνο δεν έχουν ελεγχθεί όμως από τη διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας τα
αιτήματα των δήμων Δελφών και Δωρίδας για την προμήθεια εξοπλισμού (απορριμματοφόρα,
καφέ κάδοι κλπ) για τη χωριστή διαλογή των βιοαποβλήτων και τη μεταφορά τους στη μονάδα

https://eviaportal.gr/yperkalypsi-provlepomenis-choritikotitas-chyta-chalkidas/
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επεξεργασίας βιοαποβλήτων του δήμου Δελφών. Η μονάδα είναι έτοιμη, αλλά δεν έχει υλικό για
να λειτουργήσει”.

Επισυνάπτεται η επιστολή του Δημάρχου Δελφών:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Άμφισσα, 26/02/2021
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Αριθμός πρωτοκόλλου 3331/2021
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά ΠΡΟΣ: Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
Τ.Κ. : 331 00 Άμφισσα κ. Φ. Σπανό
Τηλέφωνο: 2265350027, 26 e-mail: periferiarxis@pste.gov.gr
E-mail: mayor@delphi.gov.gr ΚΟΙΝ: Ως πίνακα αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό σημείωμα για την υποβολή πρότασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ».

Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχα,

Στις 21.06.2019 εκδόθηκε, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, η Πρόσκληση με Κωδικό 56 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3593) και τίτλο: «Διαχείριση Βιοαποβλήτων».
Στα πλαίσια της συγκεκριμένης πρότασης, λήφθηκε η αριθ. 191/15.07.2019 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών για την υποβολή σχετικής πρότασης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ».

Η συγκεκριμένη πρόσκληση τροποποιήθηκε τρεις φορές, ως προς την ημερομηνία λήξης
υποβολής των προτάσεων. Κατά την πρώτη τροποποίηση, η ημερομηνία λήξης από 31.12.2019
έγινε 02.03.2020, κατά τη δεύτερη παρατάθηκε εκ νέου έως 03.04.2020 και τελικά διαμορφώθηκε
σε 30.06.2020 με την τελευταία τρίτη τροποποίηση.

Ο Δήμος Δελφών υπέβαλε έγκαιρα στις 19.02.2020 μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος ΕΣΠΑ (ΟΠΣ – ΕΣΠΑ) ολοκληρωμένη Πρόταση με τίτλο: ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ», συνολικού Προϋπολογισμού 930.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η πρόταση αφορά στην Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού για
την εφαρμογή του προγράμματος χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων στον Δήμο Δελφών.
Ο εν λόγω εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Δελφών
συνολικά και εξειδικεύεται στην προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων τύπου περιστρεφόμενου
τυμπάνου χωρητικότητας 14κ.μ. με ενσωματωμένο σύστημα πλύσης κάδων, δύο (2)
απορριμματοφόρων τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 10κ.μ. και ενός (1)
αυτοκινούμενου πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 4.000 λίτρων.

Η μέθοδος αξιολόγησης που έχει επιλεγεί στο πλαίσιο της εν λόγω Πρόσκλησης είναι η

ΑΔΑ: 61ΖΨ7ΛΗ-9ΞΛ



8

«συγκριτική» με αποτέλεσμα να υπάρξουν επιπλέον καθυστερήσεις μέχρι την έκδοση των
οριστικών αποτελεσμάτων των προτάσεων που έχουν κατατεθεί.

Αν και όπως αναφέρθηκε, η ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων έχει παρέλθει
από 30.06.2020, έως σήμερα (ένα έτος μετά την υποβολή της πρότασής μας), η υποβληθείσα από
τον Δήμο Δελφών πρόταση δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί.

Τα παραπάνω έχουν δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στο Δήμο μας –όπως και σε
όλους τους Δήμους της Στερεάς- τα οποία συνοψίζονται ως κάτωθι:

Α. Στο Δήμο μας έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του ΧΥΤΥ και της μονάδας
κομποστοποίησης και ευρισκόμαστε στην εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία. Ο χρόνος της έχει
παρέλθει, χωρίς να ολοκληρωθεί με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να μην παραδοθεί και να κλείσει.
Πιθανό κλείσιμο θα είχε δυσμενείς συνέπειες και σε άλλους Δήμους που μεταφέρουν απορρίμματα,
στο πλαίσιο μιας γενικότερης πολιτικής κατασκευής Μονάδων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Κύρια
αιτία είναι η αδυναμία συλλογής οργανικού υλικού, λόγω της αδυναμίας εξασφάλισης του
απαραίτητου εξοπλισμού.

Β. Πιθανή προσωρινή λύση της εξεύρεσης οργανικού υλικού για την ολοκλήρωση της
δοκιμαστικής λειτουργίας, θα μετακυλήσει το πρόβλημα από τη δοκιμαστική λειτουργία στην
κανονική του εργοστασίου, η οποία δεν θα είναι επίσης δυνατή, χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Γ. Η Πολιτεία επιβάλλει από το τρέχων έτος, ‘Περιβαλλοντικό τέλος ταφής’, το οποίο
ανέρχεται σε 15 €/τν και θα κλιμακώνεται μέχρι το ποσό των 35 ευρώ/τν. Αυτό πρακτικά σημαίνει
για το Δήμο μας Οικονομική επιβάρυνση κατά 150.000 ετησίως, με δεδομένη την παραγόμενη
ποσότητα που έχουμε.Το «τέλος ταφής» επιβάλλεται ως ένα είδος «ποινής» στους Δήμους που δεν
μερίμνησαν έγκαιρα, ώστε να υλοποιήσουν τις απαιτούμενες υποδομές που θα τους επέτρεπαν να
πετύχουν τα ποσοστά εκτροπής από την ταφή των αστικών στερεών αποβλήτων, που θέτει η
ευρωπαϊκή και η εθνική νομοθεσία, με σκοπό την ανάκτηση, την επαναχρησιμοποίηση, ή την
αξιοποίησή τους για την παραγωγή ενέργειας. Μια τέτοια ποινή θα ήταν απολύτως λογική, αν η
Πολιτεία, τα τελευταία χρόνια, είχε κατ’ αρχήν μεριμνήσει η ίδια, ώστε να ανταποκριθεί στις δικές
της αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, είχε δημιουργήσει το πρόσφορο θεσμικό πλαίσιο που θα
επέτρεπε την απόκτηση εξοπλισμού κλπ.Όταν όμως η ίδια η Πολιτεία δημιουργεί ή αδυνατεί να
επιλύσει επί σειρά ετών ανυπέρβλητα εμπόδια στις προσπάθειες των Δήμων και των ΦοΔΣΑ, τότε η
επιβολή αυτής της ποινής είναι άδικη.

Δ. Η οικονομική συγκυρία της πανδημίας σε συνδυασμό με τη δυσχερή οικονομική
κατάσταση του Δήμου μας, δεν επιτρέπουν την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων από ίδιους πόρους.

Ε. Η μη λειτουργία της μονάδας κομποστοποίησης θα επιβαρύνει με πρόσθετο κόστος τον
οικείο ΦοΔΣΑ και κατ΄ επέκταση τους Δήμους – Μέλη του, λόγω της χρονικής παράτασης που
απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας της μονάδας.
Όλα τα παραπάνω έχουν φέρει σε δυσχερή θέση το Δήμο μας, κατάσταση η οποία προσεχώς, θα
επιδεινωθεί. Το οξύμωρο της κατάστασης που βιώνουμε είναι ότι, χρηματοδοτικές πηγές υπάρχουν,
είναι εξασφαλισμένες, παραμένουν ανενεργές πλέον του ενός έτους και οι οποίες κινδυνεύουν να
χαθούν.

Έχουμε εξαντλήσει τις προσπάθειες με τις συνεχείς μας επαφές, όλο αυτό το διάστημα.
Παρακαλούμε, να ενσκήψετε στο τεράστιο πρόβλημα και να συνδράμετε στην επίλυσή του.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓ. ΤΑΓΚΑΛΗΣ
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Πίνακας Αποδεκτών

Κοινοποίηση:
1. Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Ι.Τσακίρη, e-mail: minister.sec@mnec.gr
2. Βουλευτή Νομού Φωκίδας, κ. Ι. Μπούγα, e-mail: j.bougas@parliament.gr
3. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας, κ. Γ. Δελμούζο, e-mail: g.delmouzos@pste.gov.gr
4. Προϊστάμενο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π., κ. Κ. Λέμα, e-mail: klemas@mou.gr
5. Πρόεδρο ΦοΔΣΑ, κ. Ε.Καραίσκο, , e-mail: ekaraiskos@ekaraiskos.gr
6. Δ/ντή ΦοΔΣΑ κ. Χ.Τσοκανή, e-mail: xtsokanis@fodsaste.gr
7. Δήμαρχο Δ.Δωρίδας κ. Γ.Καπεντζώνη, e-mail: lidoriki@otenet.gr

Εσωτερική Διανομή:
1. Δ/νση Περιβάλλοντος
2. κ.Χ.Αγαπητός
3. Γ.Γ. κ.Α.Μανανάς
4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
5. κ.Γ.Τσατσαρώνης
6. Δ/νση Οικ.Υπηρεσιών
7. κ.Ν.Λουπάκος

“Ερώτημα: Πόσα χρήματα έχει η Περιφέρεια από το ΠΕΠ για το Περιβάλλον τα τελευταία
5χρόνια, πόσες προσκλήσεις εκκρεμούν, πόσες προτάσεις έχουν γίνει, πόσα χρήματα
έχουν δοθεί;
Να δοθούν από την Περιφέρεια πίνακες με :
α) τα κονδύλια που έχει διαθέσιμα η Περιφέρεια για έργα προστασίας του περιβάλλοντος στο
τρέχον ΕΣΠΑ,
β) τις προσκλήσεις που έχουν δημοσιευτεί,
γ) τις προτάσεις των ΦοΔΣΑ και των Δήμων, και
δ) τις μέχρι σήμερα εκταμιεύσεις.
Σημειωτέον ότι, αν δεν τρέξουν οι προσκλήσεις, θα λήξει το ΕΣΠΑ στις 31-12-2023, και θα
χαθούν τα χρήματα.

6. Ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας θεωρείται ένας από τους πλέον
οργανωμένους στη χώρα. Οι μόνοι, που δεν έχουν καμία ολοκληρωμένη πληροφόρηση
για την πορεία της διαχείρισης των αποβλήτων στη Στερεά, είναι τα μέλη του
Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ερώτημα: Πότε θα κληθούν οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ, να
ενημερώσουν το Περιφερειακό Συμβούλιο; Έχει υπάρξει συνάντηση της νέας περιφερειακής
αρχής με το ΦοΔΣΑ Στερεάς;”.

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

Σε αυτό το σημείο ο κ. Δούρος ανέφερε πως “όλοι ξέρουν στην Περιφέρεια, αλλά
περισσότερο στη Φωκίδα, ότι ο δήμος Δελφών έχει ένα μεγάλο οικονομικό πρόβλημα που
πηγάζει από μια σειρά δεσμεύσεων χρηματικών, ουσιαστικά από προηγούμενες δημοτικές αρχές
κτλ. Η επένδυση αυτή, επί της ουσίας, δίνει μια ανάσα 4 εκ. στο δήμο Δελφών”, δήλωσε ο κ.
Δούρος, αναφερόμενος πάντα στην ανωτέρω επιστολή του δημάρχου. “Εδώ εντοπίζονται σημεία
- συνέχισε ο κ. Δούρος - τα οποία πρέπει να τονίσουν, γιατί θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχει το
αλληλένδετο μεταξύ Περιφέρειας και δήμων, όπου μπορεί η Περιφέρεια να βοηθά. Από το 2019
μέχρι σήμερα υπάρχει μια κατάσταση στους Δελφούς, που έχει σχέση πάλι με τα οικονομικά”.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Δούρος κατέθεσε τα παρακάτω ερωτήματα:
“Τι θα γίνει με τα μεταλλευτικά τέλη και τι μπορεί να κάνει η Περιφέρεια, για να βοηθήσει στο νομό
Φωκίδας, ώστε από 20 % να γίνει 40% και τι μπορεί να κάνει η Περιφέρεια πάλι για την περιοχή
της Φωκίδας που η προηγούμενη κυβέρνηση ψήφισε και η Περιφέρεια ενέκρινε, ώστε να γίνει
μεταλλευτική ζώνη νομού Φωκίδας;”.
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*************************

Η κα Μπατζελή παρουσίασε και ολοκλήρωσε την εισήγησή της στα πλαίσια της ορθής
διαχείρισης του προγράμματος, της απορροφητικότητας των κοινοτικών πόρων μέχρι την λήξη
του προγράμματος το οποίο φαίνεται ότι βρίσκεται σε στασιμότητα στον συγκεκριμένο άξονα,
της ενοποίησης των πολιτικών σε όλες τις Π.Ε. και τους Δήμους και της αναγκαιότητας άμεσης
έγκρισης της ώριμης πρότασης των Δήμων Δελφών και Δωρίδας. Επεξήγησε δε και την
συγκεκριμένη αναφορά για την «συγκριτική αξιολόγηση» και ειδικότερα αναφέρθηκε στον
Οδηγό Αξιολόγησης ΕΣΠΑ 2014-2020:
«Η κρίσιμη είναι η παράγραφος 2.1. Αναλύει την άμεση και τη συγκριτική αξιολόγηση. Ιδιαίτερα
το σημείο : "... το πλήθος και οι αρµοδιότητες των δυνητικών δικαιούχων Στην περίπτωση που η
Πρόσκληση απευθύνεται σε συγκεκριµένο δυνητικό δικαιούχο (π.χ. λόγω θεσµικής
αποκλειστικής αρµοδιότητας) είναι προφανές ότι θα επιλεγεί η άµεση αξιολόγηση. Αντιθέτως,
για Προσκλήσεις που απευθύνονται σε πολλούς δυνητικούς δικαιούχους που διεκδικούν
«ανταγωνιστικά» την χρηµατοδότηση, στο πλαίσιο της ίδιας πρόσκλησης, πλεονεκτεί η
συγκριτική αξιολόγηση".

Στην περίπτωση που εξετάζουμε:
α) ΔΕΝ υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των ΟΤΑ, γιατί ΟΛΟΙ θα πάρουν τη βοήθεια, αφού

είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ να πάρουν εξοπλισμό και πάνε σε χωριστή διαλογή των βιοαποβλήτων,
και

β) στη ΣΗΜΕΡΙΝΗ φάση, οι δικαιούχοι ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να είναι όλοι οι Δήμοι της
Στερεάς, αφού ΜΟΝΟ οι Δήμοι Δελφών και Δωρίδας διαθέτουν ήδη τελικό αποδέκτη για τα
βιοαπόβλητα (τη ΜΕΒΑ Φωκίδας). Οι προτάσεις των υπόλοιπων Δήμων ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να
αξιολογηθούν και να χρηματοδοτηθούν τώρα, γιατί, ακόμα και αν αύριο το πρωί πάρουν
εξοπλισμό ΔΕΝ θα μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν, γιατί δεν έχουν αποδέκτη των
βιοαποβλήτων.

Επομένως:
α) πρέπει να αξιολογείται κάθε πρόταση ανάλογα με το βαθμό εξέλιξης του έργου

κατασκευής του τελικού αποδέκτη, επομένως η πρόταση των Δήμων Δελφών και Δωρίδας
πρέπει να αξιολογηθεί άμεσα, και

β) να προβλεφθεί ότι τα ποσά που εκταμιεύονται για κάθε Δήμο θα είναι ανάλογα του
πληθυσμού του, σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό της Περιφέρειας, ώστε να διασφαλιστεί ότι
κάθε Δήμος θα πάρει χρήματα, όταν έρθει η ώρα να αξιολογηθεί και να χρηματοδοτηθεί».

Με βάση το σκεπτικό το οποίο κατέθεσε κι εγγράφως η κα Μπατζελή σε όλα τα μέλη, για
να έχουν κοινή βάση, δήλωσε πως “ως Οικονομική Επιτροπή και ως Περιφερειακό Συμβούλιο
δεν είναι διαχειριστές, αλλά η πολιτική αρχή του κ. Λέμα, η οποία πρέπει να βοηθά τους δήμους
και τους δικαιούχους για επίσπευση της χρηματοδότησης ήδη ώριμων έργων μελετών, που είναι
προς υλοποίηση”.

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

Ο κ. Χρονάς χαρακτήρισε δόκιμες τις παρατηρήσεις της κας Μπατζελή και προέβη στην
παρακάτω δήλωση, εκ μέρους της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»:

“Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι αναφορές για την παρέμβαση της Περιφέρειας σε
ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Η «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» εκτιμά πως έχει ιδιαίτερη σημασία να γίνει ουσιαστική
συζήτηση για τα σοβαρά θέματα που εκκρεμούν στην ίδια την Επιτροπή Περιβάλλοντος, όπου
ήδη έχουν τεθεί και φυσικά όλη η συζήτηση να καταλήξει σε ολοκληρωμένη αντιμετώπιση στο
Περιφερειακό Συμβούλιο.
Επισημαίνουμε πως πρέπει επειγόντως να συζητηθούν:

 Η επικαιροποίηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Διαχείρισης
Αποβλήτων, που έγινε από το προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο…. Και το πώς
αυτός χρηματοδοτείται… Πώς υλοποιείται από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Α.Ε, που
λειτουργεί - πολιτικά απαράδεκτα - με ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια έξω από τον
ουσιαστικό έλεγχο των Δημοτικών Συμβουλίων αλλά και του Περιφερειακού… Τι
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επίδραση είχαν και έχουν οι τελευταίες νομοθετικές παρεμβάσεις της Κυβέρνησης… Ποια
είναι η κατάσταση των ΧΥΤΑ και πώς συνεχίζουν να λειτουργούν με όρους και
προϋποθέσεις ακόμη και πέραν των προβλεπόμενων ορίων της αδειοδότησης τους… Τι
γίνεται με την ανακύκλωση και την προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων στον τομέα της
Διαχείρισης των Στερεών αποβλήτων, που δρα στοχευμένα και επίμονα το μεγάλο
κεφάλαιο.

 Τι γίνεται με τον έλεγχο διαχείρισης των βιομηχανικών αποβλήτων, που αντιστοιχούν στο
94,2 % του συνόλου των αποβλήτων... Όταν η Περιφέρεια, στα πλαίσια εκ προθέσεως
παραλείψεων της κρατικής εξουσίας και των νομοθετικών υποχρεώσεων της, δεν διαθέτει
ελεγκτικούς μηχανισμούς και συστηματική παρακολούθηση… Έτσι, οποιοσδήποτε
σχετικός έλεγχος έχει εγκαταλειφθεί στην καλή θέληση των βιομηχάνων”.

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

Μετά την τοποθέτηση του κου Χρονά η κα Μπατζελή επεσήμανε ότι “η πρότασή του για
συνολική και ολοκληρωμένη συζήτηση, στα πλαίσια του Περιφερειακού Συμβουλίου και του νέου
πλαισίου Περιφερειακού σχεδιασμού των αποβλήτων στην Περιφέρεια, που προκύπτει από την
νέα ΚΥΑ, τους βρίσκει σύμφωνους και μάλιστα την αναγκαιότητα αυτή την αναφέρουν και αυτοί
στην εισήγησή τους”.

*********************
Ο κ. Αναγνωστάκης τόνισε πως “επιτέλους πρέπει να γίνει μια ενημέρωση από την

πλευρά της διαχειριστικής αρχής, με βάση τα ερωτήματα της κας Μπατζελή αλλά και
συνολικότερα, με βάση το αίτημα από το σύνολο των παρατάξεων. Εξάλλου, το έχει δεσμευτεί η
Περιφερειακή Αρχή τόσο σε επίπεδο Π.Σ. αλλά και σε επίπεδο Ο.Ε. Όλα τα ζητήματα που
τέθηκαν θα μπορούσαν να είχαν απαντηθεί, αν και εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση και
διάθεση από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής να γίνει αυτή η κουβέντα. Το δεύτερο, μεγάλο
ζήτημα έχει να κάνει με την αλλαγή δεδομένων της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β΄ βαθμού”.

Ο ίδιος δήλωσε πως “θα δεχτεί ότι υπάρχει όντως ένας περιφερειακός σχεδιασμός, αλλά
από την άλλη πλευρά θέλει να σταθεί λιγάκι στην αλλαγή των δημοτικών αρχών και βεβαίως,
ίσως, στην αναθεώρηση των τοπικών σχεδίων της διαχείρισης των απορριμμάτων. Άρα, λοιπόν,
προκύπτει η αναγκαιότητα να γίνει μια συζήτηση για τον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης
αποβλήτων σε επίπεδο Στερεάς, με βάση τις αλλαγές που έχουν προκύψει. Και βέβαια, υπό την
πίεση ότι, αν δεν αξιοποιηθεί η χρηματοδοτική δυνατότητα που δίνεται μέχρι το 2023, όπως
παρατηρήθηκε από την Κατερίνα Μπατζελή, τότε υπάρχει μεγάλος κίνδυνος απώλειας
οικονομικών πόρων”.

Υπό την έννοια αυτή, ο κ. Αναγνωστάκης επαναφέρει και στηρίζει τις προτάσεις που
ακούστηκαν. “Πρώτον, μια επικοινωνία συνεργασίας με τη διαχειριστική αρχή και δεύτερον, μια
συζήτηση του Π.Σ. για τον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων, και όχι μόνο των
στερεών”.

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

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Δούρος κατέθεσε στον προεδρεύοντα, κ. Τασιό, την εξής
πρόταση: “Με ευθύνη του Προέδρου, του Περιφερειάρχη δηλαδή, με τους επικεφαλής των
παρατάξεων και τον γενικό γραμματέα των αποβλήτων, να γίνει μια ενημέρωση και μια αναλυτική
συζήτηση, για να έρθει το θέμα προς συζήτηση στο Π.Σ.”.

Ο κ. Τασιός τόνισε πως “η διαχειριστική αρχή θέλει χρόνο να δει το θέμα και τις
παρατηρήσεις της κας Μπατζελή και όλων των υπολοίπων, όπως αυτές τέθηκαν και
επικεντρώθηκαν στο τι είναι καλύτερο και τι είναι προς όφελος στην πράξη, η συγκριτική ή η
άμεση αξιολόγηση. Θέλοντας να συνεισφέρει περαιτέρω στην κουβέντα, ο κ. Τασιός αναφέρθηκε
λεπτομερώς στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του άμεσου και του συγκριτικού τρόπου
αξιολόγησης, υποστηρίζοντας, ωστόσο, πως θα πρέπει να τα δουν καλύτερα, σε συνδυασμό και
με την απάντηση από τη διαχειριστική αρχή.

Συνεχίζοντας ο κ. Τασιός, αναφέρθηκε στη δεύτερη τοποθέτηση της κας Μπατζελή
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σχετικά με το ΔΗΠΕΘΕ, υπενθυμίζοντας τη διαδικασία, για την οποία μίλησαν την προηγούμενη
φορά κι έχει ως εξής: “Πρώτα δεσμεύεται η πίστωση, όπως έκαναν στην προηγούμενη Ο.Ε. και
μετά θα έρθει το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης για ψήφιση. Η κατανομή των χρημάτων
γίνεται για τους συγκεκριμένους λόγους. Άρα, το σχέδιο της προγραμματικής, που τους εστάλη,
είναι ένα σχέδιο, δεν είναι το τελικό κείμενο”. Ο ίδιος θεώρησε “ενημερωτικό και σωστό να
συνοδευτεί και με ένα σχέδιο δράσης του φορέα, για να ξέρουν περίπου το σύνολο, τι κάνει
δηλαδή αυτός ο φορέας και τι μέρος αυτοί χρηματοδοτούν.

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

«ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ Η ΣΤΕΡΕΑ»
(Εισηγήτρια: κα Κατερίνα Μπατζελή)

Θέμα 2ο: ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης Προγραμματική Σύμβαση και Χρηματοδότηση.

 “Στην 8η συνεδρίαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε συγχρηματοδότηση 100.000 ευρώ εκ μέρους της
Περιφέρειας για το ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης.

 Βάσει των συμπληρωματικών εγγράφων, τα οποία μας γνωστοποιήθηκαν μετά τη λήξη
της συνεδρίασης, προκύπτουν διευκρινιστικές ερωτήσεις σχετικά με την Προγραμματική
Σύμβαση την οποία θα κληθεί να επικυρώσει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Βάσει της
νομοθεσίας οι οργανισμοί ΔΗΠΕΘΕ χρηματοδοτούνται από το Υπ.Πολιτισμού και τις
Δημοτικές Αρχές.

 Στην προτεινόμενη Προγραμματική Σύμβαση για την συγχρηματοδότηση του ΔΗΠΕΘΕ
Ρούμελης, η οποία και έπρεπε να είχε εγκριθεί αρχικά από το ΠΣ και μετά να εγκριθεί το
προτεινόμενο ποσό χρηματοδότησης, έχει αντικρουόμενα θέματα. Όπως, εάν είναι εφ
άπαξ χρηματοδότηση, όπως και ανέφερε ο Περιφερειάρχης στην 8η ΟΕ, εάν είναι ετήσια
όπως αυτή φαίνεται από την Προγραμματική Σύμβαση και πως αυτή καθορίζεται βάσει και
της συμμετοχής των άλλων δύο εταίρων.

 Η Περιφέρεια δεσμεύεται για ποσό χρηματοδότησης 100.000 ευρώ
συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών κίνησης. Βέβαια, η παράγραφος που αναφέρει
ότι οι δαπάνες κίνησης καλύπτονται από τα 100.000 ευρώ της Περιφέρειας είναι περιττή
σε συνδυασμό με την πρώτη παράγραφο που αναφέρεται επίσης στον προορισμό της
χρηματοδότησης της Περιφέρειας.

 Στα έχοντας υπόψη το με αρ. 23 είναι αντιφατικό, διότι ενώ αναφέρει ότι δεν βαραίνει η
σύμβαση τον προϋπολογισμό του ΥΠΠΟ, το ΥΠΠΟ είναι χρηματοδότης της Σύμβασης με
35.000 ευρώ.

 Σημαντικότερο θέμα εντοπίζεται στην απόφαση για τον Προϋπολογισμό του ΔΗΠΕΘΕ και
τον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζεται η χρηματοδότηση του Δήμου. Ενώ στην σύμβαση
είναι ορισμένη σε 300.000 ευρώ, στην απόφαση αναφέρεται ότι καλύπτει την διαφορά
μεταξύ εσόδων και δαπανών, που σύμφωνα με τον προϋπολογισμό είναι 300.000 ευρώ.
Εάν όμως οι δαπάνες κατά τη διάρκεια της χρήσης είναι λιγότερες ή τα έσοδα από άλλες
πηγές περισσότερα, (π.χ. έκτακτη επιχορήγηση από ΥΠΠΟ ή Περιφέρεια) η διαφορά θα
μειωθεί και ο Δήμος θα καταβάλλει λιγότερα από 300.000 ευρώ.

 Κατά την ίδια λογική, εάν η Περιφέρεια αναλαμβάνει να πληρώσει π.χ. τις δαπάνες
μετακινήσεων ή φιλοξενίας, όσες και εάν είναι αυτές, τότε η συμμετοχή της Περιφέρειας
στη σύμβαση θα μπορούσε να είναι και αυτή κυμαινόμενη. Εφόσον ο Δήμος έχει
υποχρέωση να καταβάλει το ποσόν που αναγράφει η σύμβαση έως το τέλος του
οικονομικού έτους, που είναι το τέλος του συμβατικού χρόνου, πώς μπορεί να
υλοποιηθεί η καταγγελία της σύμβασης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 Β β;
Στο άρθρο 8 αναφέρεται η χρηματοδότηση από τον Δήμο (300.000 ευρώ ή τουλάχιστον
ισόποση με την χρηματοδότηση που θα λάβει από το ΥΠΠΟ). Διευκρίνηση: τι σημαίνει
αυτό στην πράξη;”.

Κατόπιν των ανωτέρω η κα Μπατζελή χαρακτήρισε “λανθασμένη την πολιτική να έρχεται
πρώτα η δέσμευση του ποσού. Έπρεπε αρχικά να εξετάσουν πού βάζουν τα λεφτά, πώς τα
βάζουν κι αν αυτά είναι νομικά διασφαλισμένα και αποσαφηνισμένα”. Αμφισβητούν, συνεπώς, ως
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παράταξη “την νομιμότητα της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης, όπως έχει έρθει, της
διαδικασίας της έγκρισης, της λανθασμένης -κατά τη γνώμη τους- διαδικασίας που ακολουθήθηκε,
η οποία δεν είναι νομικά κατοχυρωμένη, και διατηρούν επιφυλάξεις, τις οποίες και καταθέτουν”.

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

Σε αυτό το σημείο ο κ. Χρονάς κατέθεσε τη διαφορετική άποψη της «Λαϊκής
Συσπείρωσης» σχετικά με το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ του Δήμου Λαμίας -
ΔΗΠΕΘΕ:

“Υπενθυμίζουμε πως έχουμε εκφράσει σαφώς αρνητική άποψη, γιατί λειτουργεί σαν
επιχείρηση εισπράττοντας εισιτήρια και δίδακτρα…. Επειδή, αν και επιδοτούμενο, λειτουργεί
ουσιαστικά χωρίς δημόσιο έλεγχο, μακριά και από το Δημοτικό Συμβούλιο της Λαμίας,
υλοποιώντας ένα πρόγραμμα που ποτέ δεν αξιολογήσαμε.
Έχουμε εκφράσει την αρνητική μας άποψη και για τον τρόπο που η Περιφέρεια αναπτύσσει τις
δραστηριότητές της στον τομέα του πολιτισμού… Για την πολυδιάσπαση των σχετικών
δραστηριοτήτων και τον ΟΠΑΣΤΕ, που λειτουργεί πέρα και έξω από τον έλεγχο του
Περιφερειακού Συμβουλίου.
Έχουμε εκφράσει διαφορετικές απόψεις για την χρηματοδότηση των πολιτιστικών
δραστηριοτήτων από τον κρατικό προϋπολογισμό και τον αναγκαίο προσανατολισμό ενίσχυσης
της λαϊκής συμμετοχής και της ερασιτεχνικής δημιουργίας”.

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

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε πως “προφανώς και η δική τους παράταξη στηρίζει την
παραγωγή του πολιτισμού από δημοτικά σχήματα της Περιφέρειας. Οι επιφυλάξεις, που τέθηκαν
και στην προηγούμενη συνεδρίαση και στη σημερινή, έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα
καλύτερης αξιοποίησης της όποιας χρηματοδότησης από την πλευρά της Περιφέρειας με όρους
ξεκάθαρους και διαφανείς, για να ξέρουν και αυτοί τι ακριβώς εισφέρουν σε αυτή την
προσπάθεια”.

Θέλοντας να ξεκαθαρίσει την κατάσταση στο μυαλό του και απευθυνόμενος στον
προεδρεύοντα κ. Τασιό, ο κ. Αναγνωστάκης θύμισε πως “την προηγούμενη φορά είχαν πει ότι η
χρηματοδότηση μέχρι 100.000€ είναι άπαξ. Και έγινε μια κουβέντα, αν θα συμμετέχουν στη
διοίκηση για το ύψος της χρηματοδότησης και όλα τα σχετικά. Από αυτά που είπε ο κ. Χρονάς,
προφανώς αυτή η προγραμματική σύμβαση δεν είναι κάτι καινούργιο κι έρχεται από παλιά”.

Ο κ. Τασιός ανέφερε πως “μάλλον πρόκειται για μια χρηματοδότηση”, η οποία
χρονολογείται από το 1992, σύμφωνα με τον κ. Χρονά.

Ο κ. Αναγνωστάκης συνέχισε λέγοντας πως, “αν υπάρχει μια τέτοια μακροχρόνια
οικονομική χρηματοδότηση, προφανώς θα πρέπει να δουν το θέμα από μια άλλη οπτική γωνία.
Άρα η πρόταση, που έγινε και από την πλευρά τη δική του και από την πλευρά της κας Μπατζελή
για συμμετοχή στο διοικητικό σχήμα, δεν έχει να κάνει με την ικανοποίηση μιας φιλοδοξίας να
είναι παντού ως Περιφέρεια, αλλά με τη διασφάλιση της εγγύησης της επαρκούς ενημέρωσης για
τη διαχείριση αυτού του πολιτιστικού κυττάρου και, βεβαίως, να έχει και το Π.Σ. την άποψη και
την γνώση για τα τεκταινόμενα. Δεν αφορά, λοιπόν, μόνο το δήμο Λαμίας, αλλά και την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Τη στιγμή που υπάρχει η ετήσια χρηματοδότηση, έστω και με την
εφάπαξ προκαταβολή των 30, των 50, των 100.000 €, προκύπτει σαφώς η αναγκαιότητα να το
ξαναδούν από άλλη οπτική γωνία”.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ο κ. Αναγνωστάκης, ζήτησε από τον κ. Τασιό, ο
οποίος ασχολείται και με τα οικονομικά, να τους δώσει σε μια από τις επόμενες συνεδριάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής μια τάξη μεγέθους συνολικής χρηματοδότησης του ΔΗΠΕΘΕ από την
Περιφέρεια.

**********************
Ακολουθούν οι λοιπές τοποθετήσεις/δηλώσεις της παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση”.
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
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(Εισηγητής: κ. Αναστάσιος Χρονάς, Λαμία, 28/02/2021):

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ
και ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Πολιτική επικαιρότητα.
Για τα εκφυλιστικά φαινόμενα της κοινωνίας

“Με αφορμή όσα έρχονται στη δημοσιότητα γύρω από φαινόμενα σήψης και εκφυλισμού στην
κοινωνικό-πολιτική ζωή της χώρας, ως ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, σημειώνουμε:
Η βαθύτερη αιτία τους βρίσκεται στο σάπιο κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο, που διευκολύνει
τους δράστες να δραστηριοποιούνται στους τομείς της μόρφωσης, της εργασίας, του αθλητισμού
και του πολιτισμού.
Τεράστιες είναι οι πολιτικές ευθύνες των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, που με την συγκεκριμένη
πολιτική τους πρακτική ανέχτηκαν και συνέβαλαν στο κλίμα που αυξάνει και αναπαράγει τέτοια
φαινόμενα.
Κατά την άποψή μας… η αντοχή του λαού απέναντι σε τέτοια φαινόμενα μπορεί να αναπτυχθεί
μόνο στο έδαφος της συλλογικότητας, της συναδελφικότητας και της αλληλεγγύης, που
εξασφαλίζουν την προσωπικότητα κάθε γυναίκας, κάθε νέας και νέου, ανεξάρτητα από
σεξουαλικό προσανατολισμό.
Η «ασπίδα προστασίας» χτίζεται μέσα στον συλλογικό αγώνα για την κάλυψη των σύγχρονων
κοινωνικών αναγκών”.

Για την πανδημία.
“Κατά την εκτίμηση της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, καμιά παράταση του lockdown δεν μπορεί από
μόνη της να «γεννήσει» μέτρα προστασίας για τον εργαζόμενο λαό.
Εδώ και ένα χρόνο αποδεικνύεται πως η πραγματική και σοβαρή διασπορά γίνεται σε χώρους
που έχουν αφεθεί στη μοίρα τους με ευθύνη της κυβέρνησης… Τέτοιοι είναι οι χώροι δουλειάς, τα
σχολεία, τα μέσα μεταφοράς, οι ιδιωτικές δομές Υγείας και Πρόνοιας.
Εδώ και ένα χρόνο, παρά τα μεγάλα λόγια και τις υποσχέσεις που ακούστηκαν το δημόσιο
σύστημα υγείας, δεν βελτιώθηκε όσο χρειαζόταν και οι ανάγκες επέβαλαν…
Σε αυτή την βάση, καλούμε την Περιφερειακή Αρχή να κατανοήσει πως δεν αρκεί η επίκληση της
ατομικής ευθύνης στους κατοίκους της Χαλκίδας, της Θήβας και της Λοκρίδας για να
προστατευθούν οι εργαζόμενοι…. Δεν αρκεί το lockdown…
Απόλυτα αναγκαία είναι συγκεκριμένα μέτρα προστασίας που πρέπει να επιβληθούν στους
χώρους δουλειάς, τα σχολεία, τα μέσα μεταφοράς, και τις δομές Υγείας και Πρόνοιας... Η άμεση
ενίσχυση των νοσοκομείων και το εμβολιαστικό πρόγραμμα, που πρέπει να λειτουργήσει
απρόσκοπτα.
Σε αυτή την κατεύθυνση οφείλουμε να ασκήσουμε κάθε δυνατή πολιτική πίεση”.

Ενημερωτικά.
Αλλαγές στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων.

“Κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών
για τις δημόσιες συμβάσεις, υπό τον τίτλο «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων».
Κύριος στόχος, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, είναι η «απλοποίηση» του υφιστάμενου
νομικού πλαισίου και η «μείωση της γραφειοκρατίας», με εμφανή ωστόσο την πρόθεση να...
διευκολύνει τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών, αυξάνοντας τα χρηματικά όρια
και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που απέρρεαν.
Κύριο χαρακτηριστικό του σχεδίου νόμου είναι η αύξηση των ορίων στις απευθείας αναθέσεις του
Δημοσίου για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, από τις 20.000 ευρώ που είναι σήμερα,
στις 30.000 ευρώ για αγαθά, υπηρεσίες και μελέτες και στις 60.000 ευρώ από 20.000 ευρώ που
είναι σήμερα, για δημόσια έργα.
Παράλληλα, με το νομοσχέδιο παύει η υποχρέωση των δημόσιων φορέων να απαιτούν «εγγύηση
καλής εκτέλεσης» ίση με το 5% επί της συνολικής αξίας της σύμβασης που ίσχυε μέχρι σήμερα,
για συμβάσεις αξίας από 30.000 ευρώ και κάτω.
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Τέλος, μειώνεται στις 30.000 από 60.000 ευρώ η εκτιμώμενη αξία δημόσιων συμβάσεων, για τις
οποίες είναι υποχρεωτική, από τις αναθέτουσες δημόσιες αρχές, η χρήση του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.
Σε αυτά τα πλαίσια, καλούμε όσους παρακολουθούν αυτά τα ζητήματα να βγάλουν τα αναγκαία
πολιτικά συμπεράσματα και φυσικά να συμβάλουν στην εξήγηση τους στον λαό”.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
“Οι δασικοί χάρτες αποτελούν σημαντικό κρίκο στην μετά το 2020 δασική στρατηγική της
"πράσινης" ανάπτυξης της ΕΕ, στο πλαίσιο της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" που υλοποιεί η
σημερινή κυβέρνηση (ΝΔ), όπως και οι προηγούμενες (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ΠΑΣΟΚ).
Έχουν στόχο να συμβάλουν, ώστε συνδυασμένα να ενταχτούν τα δάση στην επιτάχυνση της
υλοποίησης του κερδοφόρου επενδυτικού ενδιαφέροντος από τους μονοπωλιακούς
επιχειρηματικούς ομίλους, στα πλαίσια της κυκλικής και "βιώσιμης" οικονομίας.
Αυτός ο στόχος προϋποθέτει μέσα από τους δασικούς χάρτες και το κτηματολόγιο, να γίνει το
ξεκαθάρισμα της ιδιοκτησίας και των χρήσεων της γης που θα εξασφαλίσει καθαρό επενδυτικό
τοπίο για τους επενδυτές.
Είναι προφανές ότι η υλοποίηση αυτού του στόχου έχει αρνητικές επιπτώσεις σε βάρος χιλιάδων
μικροϊδιοκτητών γης, αλλά και μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων, αφού δεν μπορούν να
ανταποκριθούν στα νέα τσουχτερά χαράτσια του τέλους για προσφυγές - ενστάσεις - αντιρρήσεις
για το χαρακτήρα των εκτάσεων, καθώς και στις αμοιβές ιδιώτη δασολόγου, δικηγόρου,
μηχανικού, τοπογραφικά κ.λ.π. Είναι ενδεικτικό ότι για τη σύνταξη της ένστασης στα λάθη των
δασικών χαρτών, το κόστος διαμορφώνεται από 300 έως 4.000 ευρώ, που είναι απαγορευτικό
για χιλιάδες μικρομεσαίους αγρότες και εργαζόμενους που δεν έχουν αποταμιεύσεις, αλλά μόνο
χρέη που δεν μπορούν να πληρώσουν.
Τα "λάθη" αυτά κυρίως οφείλονται στο ότι σε μεγάλες εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες
από πυρκαγιές, έχουν συμπεριληφθεί και εκτάσεις που ανέκαθεν ήταν μη δασικές, αλλά κυρίως
γεωργικές εκτάσεις. Επίσης, οφείλονται στο γεγονός ότι παρότι έχουν εκδοθεί τελεσίδικες
αποφάσεις πράξεις χαρακτηρισμού εκτάσεων ως "μη δασικές" από διευθύνσεις Δασών, εντούτοις
στην πρόσφατη ανάρτηση ανατρέπεται η αρχική απόφαση.
Με την ανάρτηση των δασικών χαρτών επιχειρείται η αμφισβήτηση του χαρακτήρα των
γεωργικών εκτάσεων οι οποίες ανέκαθεν και σήμερα καλλιεργούνται, είναι επιλέξιμες και
λαμβάνουν ενισχύσεις και επιδοτήσεις.
Η μη ακριβής αποτύπωσή τους θα αμφισβητήσει τη δυνατότητα συνέχισης της γεωργικής ή της
επιλεξιμότητας βοσκήσιμων εκτάσεων, με αποτέλεσμα αγρότες να στερηθούν αγροτικό εισόδημα,
αλλά και θα τους απαιτηθεί η επιστροφή των κάθε είδους ενισχύσεων - επιδοτήσεων, που έλαβαν
στο παρελθόν.
Πρακτικά, όλα τα παραπάνω σημαίνουν ότι πολλοί συμπολίτες μας δεν θα αποφύγουν τον
αποχαρακτηρισμό των εκτάσεων που επιβάλλουν οι δασικοί χάρτες. Έτσι ουσιαστικά
διευκολύνεται η συγκέντρωση σημαντικών εκτάσεων, αργότερα, σε λίγα χέρια μεγάλων
επενδυτών, αφού η "νέα πολιτική για τα δάση" αναγνωρίζει τη δράση των ομίλων και στα κρατικά
δασικά οικοσυστήματα…. θεωρώντας την απογραφή των δασικών εκτάσεων ως "ένα μεγάλο
αναπτυξιακό εργαλείο", για να ξέρει ο επενδυτής με την κύρωση των δασικών χαρτών τη
δυνατότητα υλοποίησης της επένδυσής του.
Αυτή όμως η πολιτική βρίσκεται στον αντίποδα των λαϊκών αναγκών, γιατί οδηγεί στην παραπέρα
επιδείνωση των ταξικών - κοινωνικών αντιθέσεων και στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος, το
οποίο τάχα έρχεται να προστατέψει.
Σε αυτά τα πλαίσια προβάλλονται σαν αναγκαία:
• Το κράτος με δική του ευθύνη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, αφού το ίδιο το
δημιούργησε. Να λάβει όλα τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα και με αποκλειστική ευθύνη των
υπηρεσιών του να αντιμετωπίσει τις αντιρρήσεις στους δασικούς χάρτες, χωρίς καμιά
επιβάρυνση στα λαϊκά στρώματα. Για όλες τις εκτάσεις που ήταν και είναι αγροτικές, να μην
αμφισβητηθεί ο αγροτικός χαρακτήρας τους και κακώς συμπεριλήφθηκαν στις εκτάσεις που
έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες.
• Να μην χρησιμοποιηθούν οι δασικοί χάρτες και γενικότερα η δασική πολιτική ως εργαλείο
ομηρίας των λαϊκών στρωμάτων και συγκέντρωσης της γης σε λίγα χέρια, σε βάρος των
μικροϊδιοκτητών γης.
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• Να λυθεί άμεσα το πρόβλημα των εξαιρέσεων από μεγάλες αναδασωτέες από πυρκαγιά
χωρίς να ευνοηθούν καταπατήσεις, εκχερσώσεις, παράνομες αλλαγές χρήσης, χαρακτήρα και
προορισμού εκτάσεων.
• Να μην αναγνωριστούν οι καταπατήσεις των εκμεταλλεύσεων των, μεγαλοκατασκευαστών
και των λοιπών επιχειρηματικών ομίλων.
• Να εξασφαλιστεί όλο το αναγκαίο προσωπικό, τα μέσα και οι πόροι στις αρμόδιες
κρατικές υπηρεσίες για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων”.

Ειδικότερα ζητήματα
“Υπάρχουν πολλά και σοβαρά ζητήματα, ανοιχτά, για συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή και
κατ επέκταση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με ευθύνη της Περιφερειακής Αρχής που απαντάει
υπεκφεύγοντας γενικόλογα....
Θεωρώντας αυτή την τακτική πολιτικά απαράδεκτη, δηλώνουμε πως είμαστε διατεθειμένοι να
φέρουμε το ζήτημα στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Καλούμε την Περιφερειακή Αρχή να αναλάβει τις πολιτικές της ευθύνες, καθορίζοντας
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την συζήτηση των εκκρεμών ζητημάτων, φροντίζοντας για την
πληρότητα των εισηγήσεων”.

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

Για το θέμα των δασικών χαρτών, που έθιξε παραπάνω ο κ. Χρονάς, μίλησε και ο κ.
Σιαλμάς. Ο ίδιος δήλωσε πως “υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα με την ανάρτηση των δασικών
χαρτών, καθώς έχουν γίνει αποδέκτες πολλών προβληματισμών και παραπόνων από πάρα
πολλούς αγρότες, οι οποίοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια καλλιεργούν εκτάσεις, που τώρα (με την
ανάρτηση των δασικών χαρτών) φαίνονται σαν δασικές. Είναι ένα πανελλήνιο πρόβλημα που
απασχολεί τη χώρα”.

Επειδή ακούστηκε ότι επίκειται κάποια νομοθετική ρύθμιση που να έχει σχέση με το θέμα
αυτό, ο κ. Σιαλμάς θέλησε να ζητήσει από τον κ. Περιφερειάρχη, σε συνεννόηση με τους
επικεφαλής “να κάνει παρέμβαση, να θέσει στον υπουργό το πρόβλημα που υπάρχει, ώστε να
γίνει αντιληπτό στην κεντρική πολιτική ηγεσία ότι θα πρέπει να δώσουν λύσεις σε αυτό το
πρόβλημα, γιατί είναι πολύ μεγάλο και θα τους κοστίσει πάρα πολύ”.

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

Σε αυτό το σημείο η κα Μπατζελή έλαβε εκ νέου το λόγο, για να επαναλάβει και να
τονίσει τα εξής: «Τα θέματα, τα οποία και κατατίθενται από την παράταξή μας, εντάσσονται στις
αρμοδιότητες που έχει η Οικονομική Επιτροπή με την αλλαγή της νομοθεσίας, εκ μέρους του κου
Θεοδωρικάκου… Δεν μπορεί να τα συζητάμε γενικά και να μας λέτε… έχετε λαμβάνειν
απαντήσεις, όποτε θέλετε! Τα θέματα αυτά πρέπει να επανέρχονται στην επομένη Ο.Ε. με
εισήγηση και να ψηφίζονται, ώστε να λαμβάνεται μια τελική απόφαση και να μην διαιωνίζονται.
Δεν αποφασίζετε ό, τι θέλετε και δη δεν μπορείτε να επιλέγετε εσείς το ποιες αρμοδιότητες της
Ο.Ε. θα τηρούνται. Είμαστε «συνυπεύθυνοι» για το εάν η ΟΕ δεν λειτουργεί βάσει των
αρμοδιοτήτων της».

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

Ομοίως η κα Καλαντζή αναφέρθηκε στους δασικούς χάρτες, που κατά τη γνώμη της
“είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο και δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Τώρα όμως, όπως έχουν
αναπτυχθεί, δεν γίνονται διορθώσεις, δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας”, επισήμανε η ίδια. “Αυτό
που θα μπορούσε ίσως να αλλάξει, θα ήταν να μην χρεώνονται οι πολίτες ή οι φορείς, για να
κάνουν ενστάσεις και προσφυγές, να μην πληρώνουν δηλαδή χρήματα, δεδομένης και της
τεράστιας και χρονοβόρας διαδικασίας που απαιτείται για κάθε πολίτη”.

Όσον αφορά στο ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης, η κα Καλαντζή δήλωσε πως, “εφόσον το
χρηματοδοτεί η Περιφέρεια και έχουν κάνει μια προγραμματική σύμβαση, η ίδια είναι θετική”. Θα
ήθελε όμως “να αναφέρεται στην προγραμματική, ότι μπορεί το ΔΗΠΕΘΕ να κάνει δράσεις και
θεατρικές παραστάσεις και σε άλλες Περιφερειακές Ενότητες, όπως η Ευρυτανία που δεν έχει
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θέατρα. Να υπάρχει δηλαδή δέσμευση για δυο, τρεις παραστάσεις το χρόνο”.

**********************
Σε αυτό το σημείο ο κ. Δούρος ενημέρωσε την επιτροπή για τους δασικούς χάρτες,

αναφέροντας τα ακόλουθα: “Το θέμα των δασικών χαρτών είχε τεθεί και στην ΕΝΠΕ. Είχε
μάλιστα γίνει τοποθέτηση και από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, επειδή είχε πολλά τέτοια
ζητήματα”. Εκεί είχε τοποθετηθεί και ο ίδιος ο κ. Δούρος, λέγοντας τα εξής: “Πάρα πολύς κόσμος
είχε μετακινηθεί στο εξωτερικό, είχε φύγει τέλος πάντων από την πατρόγονη γη, και όλα αυτά
που είχαν αφημένα από κληρονομιές ή ως αγροτεμάχια κάποια στιγμή χαρακτηρίστηκαν δασικά.
Όταν πολύς κόσμος επανήλθε, ζήτησαν ως παράταξη να υπάρξει μια τροπολογία, ώστε
άνθρωποι οι οποίοι κατείχαν αυτά τα οικόπεδα, τα οποία μετά χαρακτηρίστηκαν δασικά, να έχουν
την δυνατότητα του αποχαρακτηρισμού, γιατί ήταν οικόπεδα που είχαν από παλιά. Αυτή ήταν μια
πρόταση που έγινε και η οποία κατατέθηκε, για να μπει κάποια στιγμή σαν τροπολογία στον νόμο
που ψηφίστηκε για τους δασικούς χάρτες”.

Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση για τους δασικούς χάρτες, ο κ. Τασιός συμφώνησε “να
βοηθηθεί το θέμα με τις ενστάσεις, να μπορέσει η διοίκηση να προχωρήσει πιο καλά και στην
εκτέλεση των έργων, αλλά και οι πολίτες κάπως να βοηθηθούν, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά
λάθη. Ακόμα και εκτάσεις που έχουν αποχαρακτηριστεί μπήκαν στο σύστημα δασικών χαρτών,
κάτι που είναι μια πολύ σοβαρή διοικητική πράξη και θέλει προσοχή από όλους”.

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

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

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑο: Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για ένα (1) νέο μαθητικό δρομολόγιο,
αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ν. 10), για δύο σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022, συνολικού προϋπολογισμού 9.917,04€,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης της τάξης του 30%.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στη φύση του, στην επιτακτική ανάγκη
πραγματοποίησης των δρομολογίων και έγκαιρης υπογραφής των σχετικών συμβάσεων,
προκειμένου να μεταφερθούν οι μαθητές στις σχολικές μονάδες, καθώς δεν υπάρχει χρονικό
περιθώριο για λήψη απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της επιτροπής.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 255

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για ένα (1) νέο μαθητικό δρομολόγιο,
αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ν. 10), για δύο σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022, συνολικού προϋπολογισμού 9.917,04€,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης της τάξης του 30%.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 41166/1727/1-03-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “πρόκειται για ανάγκες που διαπιστώνει η σχολική μονάδα
σχετικά με τη λειτουργία του ολοήμερου σχολείου…, οι οποίες κοινοποιήθηκαν στις 24/2/2021”.

Σε αυτή τη βάση, δεν έχουν αντίρρηση ως παράταξη.
Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς δήλωσαν πως ψηφίζουν λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
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1. Εγκρίνει:
α) τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για ένα (1) νέο μαθητικό δρομολόγιο και
β) την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων

σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας,
για δύο σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 (για 268 ημέρες)» , με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο
ποσοστό έκπτωσης), συνολικού προϋπολογισμού 9.917,04€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
και του δικαιώματος προαίρεσης της τάξης του 30%.

Το νέο δρομολόγια έχει ως εξής:

Α/Α ΑΦΕΤΗΡΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ.
ΦΟΙΤΗΣΗΣ/

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΡ.
ΜΑΘ ΔΡΟΜ.

ΕΙΔΟ
Σ

ΑΥΤ.

ΕΝΤΟΣ
ΠΟΛΕΩ

Σ
ΜΙΚΡΗ
ΚΛΙΣΗ

ΕΝΤΟΣ
ΠΟΛΕ
ΩΣ

ΜΕΓΑΛ
Η

ΚΛΙΣΗ

ΕΚΤΟ
Σ

ΠΟΛΕ
ΩΣ
ΜΙΚΡ
Η

ΚΛΙΣ
Η

ΕΚΤΟΣ
ΠΟΛΕ
ΩΣ

ΜΕΓΑΛ
Η

ΚΛΙΣΗ

ΧΛΜ

ΑΝΩΤΑΤ
Ο

ΗΜΕΡΗΣΙ
Ο

ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΕΥ
ΦΠΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ
30%

ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗ
ΣΕΙΣ

2020
ΝΕΟ
40

Δημοτικό
σχολείο
Δομοκού
(ολοήμερο
τμήμα)

Σκοπιά Ν.
Λάρισας 1

Μονό
δρομο
λόγιο (

ΔΧ
ΕΠΙΒΑ
ΤΙΚΌ
ΤΑΞΙ

1,00 0,00 14,80 0,00 15,8
0 22,49 6,75

Σχετ. το
αριθ. 35/24-
02-2021
έγγραφο
του
Δημοτικού
σχολείου
Δομοκού

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ κατόπιν πρόσκλησης
υποβολής προσφοράς, σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) τριετούς
διάρκειας, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Φθιώτιδας, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 537/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:645Γ7ΛΗ-Ι57, αρ. πρακτικού 14) και δημοσιεύτηκε με την
υπ΄αριθ. 94449/3454/25-05-2020 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC006759153).

2. Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών, της Δ/νσης
Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 256

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 8/23-02-2021 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 8/23-02-2021 πρακτικό συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 257

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 38046/163/23.02.2021 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με τον ορισμό δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια
επίδοσης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Οικ.)
38077/166/23-02-2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “πρόκειται για επίδοση σε ιδιωτική επιχείρηση προστασίας -
φροντίδας ηλικιωμένων (γηροκομείο)…”. Ως παράταξη δεν έχουν αντίρρηση… Ζητούν, όμως,
“ουσιαστική ενημέρωση για την εξέλιξη των παρεμβάσεων της Περιφέρειας στο συγκεκριμένο
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θέμα, που σχετίζεται με την άδεια της επιχείρησης, τον επιτρεπόμενο αριθμό φιλοξενούμενων
γερόντων και τις συνθήκες λειτουργίας της… Ποια είναι η σημερινή κατάσταση και τι επιδιώκει η
Περιφερειακή Αρχή;”.

Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς δήλωσαν πως συμφωνούν, υιοθετώντας την επισήμανση
που έκανε ο κ. Χρονάς.

Ο κ. Αναγνωστάκης συμφώνησε με τον κ. Χρονά, ο οποίος κατά τη γνώμη του “έθεσε
το ζήτημα στην απόλυτα σωστή διάσταση”. Προφανώς, περιμένουν και οι ίδιοι μια ενημέρωση
στην επόμενη ή μεθεπόμενη συνεδρίαση της επιτροπής και συμφωνούν τόσο για το 2ο, όσο και
για το 3ο θέμα.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 38046/163/23.02.2021 απόφαση του Περιφερειάρχη

Στερεάς Ελλάδας, με την οποία αποφασίστηκε:
Ι.- Να διοριστεί δικαστικός επιμελητής ο Ιωάννης Αλεξανδρής του Δημητρίου, δικαστικός

επιμελητής του Εφετείου Λαμίας, κάτοικος Λαμίας, επί της οδού Λεωνίδου, αρ. 8-10, με την
εντολή να επιδώσει την με αριθμό πρωτοκόλλου (οικ.): 28120/149/9 Φεβρουαρίου 2021
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας στη Μονάδα
Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.), με την επωνυμία “ΘΩΜΑΗ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΥΡΙΤΣΗ &
ΣΙΑ Ο.Ε.”, προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

ΙΙ.- Να καθοριστεί η αμοιβή του ανωτέρω δικαστικού επιμελητή στο ποσό των 35,00 €
συν ΦΠΑ 24% (= 8,40), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 43,40 €, σύμφωνα με την με
αριθμό 21798/11.3.2016 Κ.Υ.Α., με θέμα “Καθορισμός αμοιβών των Δικαστικών Επιμελητών”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 258

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 38051/164/23.02.2021 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με τον ορισμό δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια
επίδοσης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Οικ.)
38080/167/23-02-2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “πρόκειται για επίδοση σε ιδιωτική επιχείρηση προστασίας -
φροντίδας ηλικιωμένων (γηροκομείο)…”. Ως παράταξη δεν έχουν αντίρρηση… Ζητούν, όμως,
“ουσιαστική ενημέρωση για την εξέλιξη των παρεμβάσεων της Περιφέρειας στο συγκεκριμένο
θέμα, που σχετίζεται με την άδεια της επιχείρησης, τον επιτρεπόμενο αριθμό φιλοξενούμενων
γερόντων και τις συνθήκες λειτουργίας της… Ποια είναι η σημερινή κατάσταση και τι επιδιώκει η
Περιφερειακή Αρχή;”.

Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς δήλωσαν πως συμφωνούν, υιοθετώντας την επισήμανση
που έκανε ο κ. Χρονάς.

Ο κ. Αναγνωστάκης συμφώνησε με τον κ. Χρονά, ο οποίος κατά τη γνώμη του “έθεσε
το ζήτημα στην απόλυτα σωστή διάσταση”. Προφανώς, περιμένουν και οι ίδιοι μια ενημέρωση
στην επόμενη ή μεθεπόμενη συνεδρίαση της επιτροπής και συμφωνούν τόσο για το 2ο, όσο και
για το 3ο θέμα.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 38051/164/23.02.2021 απόφαση του Περιφερειάρχη

Στερεάς Ελλάδας, με την οποία αποφασίστηκε:
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Ι.- Να διοριστεί δικαστικός επιμελητής ο Ιωάννης Αλεξανδρής του Δημητρίου, δικαστικός
επιμελητής του Εφετείου Λαμίας, κάτοικος Λαμίας, επί της οδού Λεωνίδου, αρ. 8-10, με την
εντολή να επιδώσει την με αριθμό πρωτοκόλλου (οικ.): 29999/162/11 Φεβρουαρίου 2021
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας στη Μονάδα
Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.), με την επωνυμία “ΑΡΕΤΗ ΜΠΑΡΛΑ κ ΣΙΑ Ε.Ε.”, προκειμένου
να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

ΙΙ.- Να καθοριστεί η αμοιβή του ανωτέρω δικαστικού επιμελητή στο ποσό των 35,00 €
συν ΦΠΑ 24% (= 8,40), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 43,40 €, σύμφωνα με την με
αριθμό 21798/11.3.2016 Κ.Υ.Α., με θέμα “Καθορισμός αμοιβών των Δικαστικών Επιμελητών”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 259

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης, κατόπιν του υπ’ αριθμ.
πρωτ. 30576/711/11-02-2021 εγγράφου της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.
Φωκίδας (σχετικά με αίτημα του Δημητρίου Κατσίκα).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (ΤΤ.)
30713/138/23-02-2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “πρόκειται για πρόταση ενδιαφερομένου για εξωδικαστικό
συμβιβασμό μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε…, εφόσον εκτιμά πως ευθύνεται για αυτό η
κατάσταση του δρόμου, για την συντήρηση του οποίου υπεύθυνη είναι η Περιφέρεια”.

Με δεδομένο ότι πρωτόδικα δεν δικαιώθηκε, ο κ. Χρονάς δήλωσε πως δεν συμφωνούν
ως παράταξη με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, συμφωνούν όμως με τον διορισμό δικηγόρου.

Ο κ. Αναγνωστάκης ζήτησε, μετά την εξέταση των επισυναπτόμενων εγγράφων του
συγκεκριμένου θέματος, να είναι περισσότερο προσεκτικοί. Εάν ο ίδιος κατάλαβε καλά, η
εισήγηση έχει να κάνει με την γνωμοδότηση που απαιτείται, για να προχωρήσουν σε
εξωδικαστικό συμβιβασμό. Εάν σήμερα αποφασίσουν τον ορισμό του δικηγόρου για τη σύνταξη
της νομικής γνωμοδότησης, είναι προφανές ότι στην επόμενη Ο.Ε. θα κουβεντιάσουν επί της
ουσίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, αν αποδέχονται ή όχι.

Σε αυτή τη βάση, ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε πως “δεν έχουν αντίρρηση ως παράταξη
να γίνει ο διορισμός δικηγόρου, αλλά με βάση αυτά που ειπώθηκαν ως παρατηρήσεις από τη
μεριά του κ. Χρονά, ότι δηλαδή έχει χαθεί πρωτόδικα, δεν ξέρουν τίνος ευθύνη είναι”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Ευαγγελία

Λιακώνη του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο Άμφισσας, κάτοικο Άμφισσας, επί της οδού Στυλιανού 5,
η οποία, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης,
λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη δυνατότητα σύναψης εξωδικαστικού συμβιβασμού με
τον Δημήτριο Κατσίκα, ήτοι αν ισχύουν οι τυπικές προϋποθέσεις του νόμου, καθώς και εάν η
απαίτησή του κρίνεται έγκυρη και βεβαία.

(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 240 €
συν ΦΠΑ 24% (= 57,60), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 297,60 €, η οποία προκύπτει
ως εξής:

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι 160 €, λόγω
της φύσης του ερωτήματος και του πλέγματος της νομοθεσίας που ο πληρεξούσιος δικηγόρος
θα πρέπει να μελετήσει, προκειμένου να δώσει απάντηση στο ερώτημα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 260
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ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης, κατόπιν του υπ’ αριθμ.
πρωτ. 30576/711/11-02-2021 εγγράφου της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.
Φωκίδας (σχετικά με αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ”).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Οικ.)
38463/168/23-02-2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “πρόκειται για πρόταση ενδιαφερομένου για εξωδικαστικό
συμβιβασμό μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε…, εφόσον εκτιμά πως ευθύνεται για αυτό η
κατάσταση του δρόμου, για την συντήρηση του οποίου υπεύθυνη είναι η Περιφέρεια. Η
συγκεκριμένη περίπτωση αφορά κατολισθήσεις και αποδεικνύεται επαρκώς…”.

Σε αυτή τη βάση, δεν έχουν αντίρρηση ως παράταξη.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Ευαγγελία

Λιακώνη του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο Άμφισσας, κάτοικο Άμφισσας, επί της οδού Στυλιανού 5,
η οποία, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης,
λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη δυνατότητα σύναψης εξωδικαστικού συμβιβασμού με
την εταιρεία με την επωνυμία “ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ”, ήτοι αν
ισχύουν οι τυπικές προϋποθέσεις του νόμου, καθώς και εάν η απαίτηση κρίνεται έγκυρη και
βεβαία.

(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 240 €
συν ΦΠΑ 24% (= 57,60), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 297,60 €, η οποία προκύπτει
ως εξής:

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι 160 €, λόγω
της φύσης του ερωτήματος και του πλέγματος της νομοθεσίας που ο πληρεξούσιος δικηγόρος
θα πρέπει να μελετήσει, προκειμένου να δώσει απάντηση στο ερώτημα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 261

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης, κατόπιν του υπ’ αριθμ.
πρωτ. 230547/3953/12-11-2020 εγγράφου της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.
Φωκίδας (σχετικά με αίτημα της Ασπασίας Ξηρού).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (ΤΤ.)
240381/978/2020/23-02-2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “πρόκειται για πρόταση ενδιαφερομένου για εξωδικαστικό
συμβιβασμό μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε…, εφόσον εκτιμά πως ευθύνεται για αυτό η
κατάσταση του δρόμου, για την συντήρηση του οποίου υπεύθυνη είναι η Περιφέρεια. Η
συγκεκριμένη περίπτωση αφορά κατολισθήσεις και αποδεικνύεται επαρκώς…”.

Συνεπώς, δεν έχουν αντίρρηση ως παράταξη.
Σε αυτό το σημείο ο κ. Χρονάς έκανε την εξής επισήμανση - πρόταση: “Λόγω της

συχνότητας αυτών των περιστατικών στην Π.Ε Φωκίδας προκύπτει, ως συμπέρασμα, η ανάγκη
λήψης μέτρων για την αποφυγή κατολισθήσεων και την καλύτερη συντήρηση των δρόμων…”.

Σε αυτή τη βάση, οφείλουν να συζητήσουν στην Οικονομική Επιτροπή για αυτό το θέμα,
με εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Φωκίδας.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Ήλια

Βενετσάνη του Παύλου, Δικηγόρο Άμφισσας, κάτοικο Άμφισσας, επί της οδού Επ. Φιλοθέου 5, η
οποία, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης,
λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη δυνατότητα σύναψης εξωδικαστικού συμβιβασμού με
την Ασπασία Ξηρού, ήτοι αν ισχύουν οι τυπικές προϋποθέσεις του νόμου, καθώς και εάν η
απαίτησή της κρίνεται έγκυρη και βεβαία.

(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 240 €
συν ΦΠΑ 24% (= 57,60), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 297,60 €, η οποία προκύπτει
ως εξής:

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ώρα, ήτοι 160 €, λόγω
της φύσης του ερωτήματος και του πλέγματος της νομοθεσίας που ο πληρεξούσιος δικηγόρος
θα πρέπει να μελετήσει, προκειμένου να δώσει απάντηση στο ερώτημα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 262

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικών 1, 2, 3, 4 & 5 της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού,
ανοικτού, διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού (Οπτικοακουστικός εξοπλισμός
- Ομάδα Β’, Σύστημα Πυρόσβεση - Ομάδα Δ’, Η/Μ εξοπλισμός - Ομάδα Ε’) για το Πολιτιστικό -
Πνευματικό Κέντρο Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας», προϋπολογισμού 150.420,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε.
Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
38907/1239/24-02-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Αναγνωστάκης, επικαλούμενος την πάγια θέση της παράταξής του, ότι αυτά τα
έργα θα έπρεπε να γίνονται με βάση την κοινωνικοοικονομική συγκυρία, να υπάρχει δηλαδή
προτεραιοποίηση, δήλωσε πως ψηφίζει λευκό.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως έχουν εκφράσει “σοβαρές διαφωνίες για την επιλεκτική
συμπεριφορά της Περιφερειακής Αρχής υπέρ των Μητροπόλεων και του σχεδιασμού τους…
Πολλές φορές η Περιφέρεια αναλαμβάνει ευθύνες και υποχρεώσεις, που δεν της ανήκουν…
Υποκαθιστά τις υποχρεώσεις της Εκκλησίας”.

Σε αυτή τη βάση, έχουν καταψηφίσει ως παράταξη τα αντίστοιχα έργα… και απέχουν
από τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την υλοποίησή τους.

Οι κ.κ. Δούρος και Μπατζελή δήλωσαν πως ψηφίζουν λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει τα υπ΄αριθμ. 1/30-10-2020, 2/11-11-2020, 3/21-12-2020, 4/15-01-2021 και

5/5-02-2021) πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του του ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς
διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού (Οπτικοακουστικός εξοπλισμός - Ομάδα Β’,
Σύστημα Πυρόσβεση - Ομάδα Δ’, Η/Μ εξοπλισμός - Ομάδα Ε’) για το Πολιτιστικό - Πνευματικό
Κέντρο Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας», προϋπολογισμού 150.420,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

2. Απορρίπτει:
α) την προσφορά του οικονομικού φορέα «Π Π ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», με (Α/Α Ηλ/κης
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Προσφοράς: 187183), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 1ο πρακτικό,
β) την προσφορά του οικονομικού φορέα «ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ», με (Α/Α Ηλ/κης Προσφοράς: 190592), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 1ο πρακτικό.

3. Αποδέχεται την προσφορά του οικονομικού φορέα «ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ”, με
(Α/Α Ηλ/κης Προσφοράς: 188456), για τις ομάδες Δ’ και Ε’ του διαγωνισμού.

4. Αναδεικνύει τον οικονομικό φορέα «ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ», με (Α/Α Ηλ/κης
Προσφοράς: 188456), ως προσωρινό ανάδοχο για τις ομάδες Δ’ (Σύστημα Πυρόσβεσης) και Ε’
(Η/Μ Εξοπλισμός) του διαγωνισμού, ως ακολούθως:

i. Ομάδα Δ’ – Σύστημα Πυρόσβεσης: Τιμή προσφοράς το ποσόν των 19.770,00 € χωρίς
Φ.Π.Α. (24.514,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).

ii. Ομάδα Ε’ - Η/Μ Εξοπλισμός: Τιμή προσφοράς το ποσόν των 1.974,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
(2.447,76 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).

5. Κηρύσσει άγονη τη διαδικασία και εγκρίνει την επανάληψή της για την ομάδα Β’
(Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός) του διαγωνισμού, καθότι μετά την αξιολόγηση των προσφορών
η μόνη προσφορά που είχε υποβληθεί για την συγκεκριμένη ομάδα («ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» - Α/Α Ηλ/κης Προσφοράς: 190592), δεν κρίθηκε
αποδεκτή.

6. Εγκρίνει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, για τις ομάδες Δ’ (Σύστημα
Πυρόσβεσης) και Ε’ (Η/Μ Εξοπλισμός), στο επόμενο στάδιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 263

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση 4ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του ηλεκτρονικού, ανοικτού,
δημόσιου διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας,
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού 140.000,00€ με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 37654/1662/23-02-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως “πρόκειται για εργολαβία ενοικίασης προσωπικού..., μια
διαδικασία ιδιωτικοποίησης δημόσιας υπηρεσίας… και συμμετοχή σε πολιτικές ευτελισμού των
συνθηκών εργασίας και των αμοιβών εργαζομένων στην καθαριότητα…”.

Στη βάση αυτή καταψηφίζουν ως παράταξη την εν λόγω εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 4/17-02-2021 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης

προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου
διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ, και με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδειχθέντος προσωρινού μειοδότη, ήτοι της εταιρείας
“ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”.

2. Κατακυρώνει το διαγωνισμό στην εταιρεία “ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”, η οποία
πρόσφερε την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης, ήτοι ποσό 120.900,00€ με
ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 264

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού 11 της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού
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μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών, με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών των δημοσίων σχολικών
μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για τρία
σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 35145/1126/19-02-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς δήλωσαν πως ψηφίζουν λευκό σε όλα τα θέματα 9-13, που
αφορούν τα μαθητικά δρομολόγια.

Ομοίως, ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε λευκό.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “πρόκειται για την αξιολόγηση αίτησης συμμετοχής στο
Δυναμικό Σύστημα Αγορών ενός οικονομικού φορέα”. Σε αυτή τη βάση, δεν έχουν αντίρρηση ως
παράταξη.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 11/11-02-2021 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του

ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών, με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών
των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Εύβοιας, για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023».

2. Αποδέχεται την αίτηση συμμετοχής του οικονομικού φορέα «ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟ,
ΓΕΩΡΓΙΟ» σύμφωνα με το σκεπτικό του 11ου πρακτικού και τον κάτωθι πίνακα, όπως και την
ένταξη του στο αντίστοιχο μητρώο:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Δ.Σ.Α.

Α/Α Οικονομικός Φορέας Αριθμός
απάντησης

Ημερομηνία και
ώρα απάντησης

Κατηγορία
(Μεταφορικό

μέσο)
Παρατηρήσεις

1 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 209574 03/02/2021

11:49:12 Β,Γ,Δ Ικανοποιούνται τα
κριτήρια επιλογής.

όπου οι κατηγορίες υπηρεσιών μεταφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξη «Μεταφορά μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, για
τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», είναι:
Α. Λεωφορείο, άνω των 20 θέσεων καθήμενων στις υπεραστικές γραμμές ή άνω των 50 θέσεων
συνολικά στις αστικές γραμμές.
Β. Μικρό Λεωφορείο, από 12 έως 20 θέσεων καθήμενων στις υπεραστικές γραμμές ή έως 50
θέσεων συνολικά στις αστικές γραμμές.
Γ. Επιβατικό Όχημα Δημοσίας Χρήσης έως 8 θέσεις για Ε.Δ.Χ.-ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ.
Δ. Επιβατικό Όχημα Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) έως 4 θέσεις για Ε.Δ.Χ-ΤΑΞΙ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 265

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση των πρακτικών 1.3.2 και 1.3.3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου – Αποδεικτικά μέσα της 01/2020 με αρ. πρωτ. 141536/4255/17-07-2020 πρόσκλησης,
για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της
96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς
μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023, με τη
χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 2.638.075,05 € συμπεριλαμβανομένου του
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ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης».
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 35931/1159/24-02-

2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς δήλωσαν πως ψηφίζουν λευκό σε όλα τα θέματα 9-13, που
αφορούν τα μαθητικά δρομολόγια.

Ομοίως, οι κ.κ. Αναγνωστάκης και Μπατζελή ψήφισαν λευκό.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “η εισήγηση διαχειρίζεται τις προσφορές των αναδόχων
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία… Ορίζει οριστικούς αναδόχους σε κάποια δρομολόγια και
προσωρινούς σε άλλα, απορρίπτοντας αιτιολογημένα και ορισμένους από αυτούς...”.

Σημείωσε, επίσης, πως “διαμορφώνεται μια πολυδαίδαλη διαδικασία, που εξ αντικειμένου
δεν συγχρονίζεται… Δεν εξασφαλίζει τον επί της ουσίας έλεγχο, αφού υπάρχουν δρομολόγια
που μπορούν να συνδυαστούν, ύστερα από συγκεκριμένη μελέτη...”.

Σε αυτή την βάση, ως παράταξη, ψηφίζουν λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει τα πρακτικά 1.3.2./08-10-2020 (ολοκληρώθηκε στις 19-10-2020) και 1.3.3./29-
01-2021 (ολοκληρώθηκε στις 18-02-2021) της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών, που αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού
αναδόχου – Αποδεικτικά Μέσα, της 01/2020 με αρ. πρωτ. 141536/4255/17-07-2020 πρόσκλησης,
για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της
96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς
μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023, με τη
χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 2.638.075,05 € συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 95058).

2. Αναδεικνύει τους κάτωθι οικονομικούς φορείς ως οριστικούς αναδόχους, των οποίων
τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα κρίθηκαν αποδεκτά κατά την
αξιολόγησή τους, σύμφωνα με τα ως άνω πρακτικά 1.3.2/08-10-2020 (ολοκληρώθηκε στις 19-10-
2020) και 1.3.3./29-01-2021 (ολοκληρώθηκε στις 18-02-2021) της Επιτροπής διενέργειας του
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.
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1 5
ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α24 394

ΣΠΗΛΙΕΣ-ΣΕΛΜΑΝ-
ΚΑΜΠΟΣ-ΛΕΥΚΑΝΤΙ-
ΤΟΠΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ-
ΒΑΣΙΛΙΚΟ & ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΡ
7545 73,60 € 20,00%

Α25 415

ΜΟΡΦΑ-ΚΑΛΟ
ΠΗΓΑΔΙ-

ΚΑΡΟΔΡΟΜΟΣ-
ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ-ΒΑΘΥ
ΑΥΛΙΔΑΣ-ΠΑΡΑΛΙΑ

ΑΥΛΙΔΑΣ - ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΠΑΝΤΕΙΧΙ & ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΤ
4477 49,95 € 14,99%
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Α27 427
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΤΟΠΙΚΑ ΑΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΤ
4476 92,03 € 25,00%

Α28 795 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ

ΧΑΟ
6898 81,76 € 26,00%

2 9
ΤΡΑΚΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ,ΜΑΥΡΙΚ
ΟΣ

Α21 809
ΤΡΑΧΥ-ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ-
ΜΩΛΟΣ-ΜΑΓΑΖΙΑ-
ΣΚΥΡΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

IOY
3291 88,65 € 5,21%

3 10 ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ ΣΙΑ Ε.Ε

ΑΚ1 ΑΚ1

ΒΙΚ
5700,
ΒΙΜ
7770

539,85 € 33,00%

AK2 AK2

ΒΙΚ
5700,
ΒΙΜ
7770

497,70 € 33,00%

Α15 971
ΑΚΤΗ ΝΗΡΕΩΣ-

ΑΡΑΛΙΜΟΣ-ΑΛΙΒΕΡΙ-
ΚΑΡΑΒΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

ΒΙΜ
9950 51,31 € 17,00%

Α16 1116

Ν.ΑΡΤΑΚΗ - ΧΑΛΚΙΔΑ
- ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΜΠΟΥΡΤΖΙ) -
ΒΑΣΙΛΙΚΟ -

ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ -
ΕΡΕΤΡΙΑ -

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ -
ΑΛΙΒΕΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ.

ΒΙΝ
7900 162,54 € 41,00%

Α23 72

ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ-
ΤΟΠΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ -

ΡΙΤΣΩΝΑ
(ΕΚΠΑΙΔ.ΑΛΦΑ) &

ΕΠΙΣΤΡ

ΒΙΜ
9454 96,35 € 45,00%

4 11

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν
ΕΥΒΟΙΑΣ

Α1 114 ΤΟΠΙΚΑ ΨΑΧΝΩΝ &
ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΡ
4200 52,88 € 9,99%

Α2 117

ΘΕΟΛΟΓΟΣ-
ΠΟΥΡΝΟΣ-ΜΙΣΤΡΟΣ-
ΠΙΣΣΩΝΑΣ-ΚΑΘΕΝΟΙ

& ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΟ
9202 86,33 € 10,00%

Α3 122
ΒΟΥΝΟΙ-ΚΑΜΠΙΑ-

ΚΑΤΩ ΣΤΕΝΗ-ΣΤΕΝΗ
& ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΡ
3272 78,65 € 0,99%

Α4 726

ΚΑΤΩ ΣΤΕΝΗ-
ΒΟΥΝΟΙ-ΑΜΦΙΘΕΑ-

ΚΑΘΕΝΟΙ-
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ
&ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΥ
2808 69,78 € 0,99%

Α6 161

ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗ-
ΚΑΜΑΡΙΑ-ΑΓΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΣΤΙΑΙΑ &
ΕΠΙΣΤΡ. (ΤΡ,ΤΕ,ΠΕ)

ΧΑΤ
7200 88,99 € 10,00%

Α7 167
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ-ΩΡΕΟΙ-
ΙΣΤΙΑΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ.

(ΤΡ,ΤΕ,ΠΕ)

ΧΑΤ
2299 46,55 € 10,00%

Α8 1084

ΓΑΛΑΤΣΑΔΕΣ-
ΚΑΜΑΤΡΙΑΔΕΣ-

ΚΑΜΑΡΙΑ-
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΣΤΙΑΙΑ
& ΕΠΙΣΤΡ.(ΔΕ,ΠΑ)

ΧΑΙ 6226 77,62 € 10,00%
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Α9 715

ΜΥΛΟΙ-ΜΕΚΟΥΝΙΔΑ-
ΚΟΚΚΑΛΟΙ-ΠΑΛΑΙΑ
ΧΩΡΑ-ΧΑΡΤΖΑΝΙ-
ΝΤΑΚΑΡΟΝΙΑ-
ΑΛΑΜΑΝΕΪΚΑ-

ΚΑΡΥΣΤΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΡ
5399 76,35 € 1,00%

Α10 720

ΠΑΝΑΓΙΑ-ΖΩΟΔΟΧΟΣ
ΠΗΓΗ-ΚΟΥΒΕΛΕΣ-

ΒΕΡΓΕΝΑ-
ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ-

ΣΤΥΡΑ-ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΡ
8363 88,68 € 1,00%

Α12 193
ΑΧΛΑΔΕΡΗ-ΣΥΚΙΕΣ-
ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ-ΝΕΟΧΩΡΙ

& ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΡ
6535 58,17 € 1,00%

Α13 196
ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ-ΟΡΙΟ-
ΠΥΡΓΙ-ΑΥΛΩΝΑΡΙ &

ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΟ
9449 58,17 € 1,00%

Α14 752

ΜΕΓ.ΛΕΩΦ.
ΛΕΠΟΥΡΑ-ΚΡΙΚΡΙ-
ΤΟΠΙΚΑ ΚΡΙΕΖΑ-
ΚΡΙΕΖΑ & ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΡ
4665 58,16 € 1,00%

Α17 137
ΠΗΛΙ-ΠΡΟΚΟΠΙ-

ΜΑΝΤΟΥΔΙ & ΕΠΙΣΤΡ.
(ΤΡ,ΤΕ,ΠΕ)

ΧΑΥ
2190 74,39 € 1,00%

Α19 1051
ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΙ-

ΚΕΧΡΙΕΣ-ΜΟΥΡΤΙΑΣ-
ΛΙΜΝΗ & ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΝ
3272 121,79 € 1,00%

Α29 1059

ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ -
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ -

ΓΙΑΝΝΗΔΕΣ - ΚΑΔΙ -
ΑΓ.ΒΛΑΣΗΣ -
ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ &

ΕΠΙΣΤΡ.

ΚΑΗ
8919 68,13 € 1,00%

3. Απορρίπτει τον προσωρινό ανάδοχο «Μεϊδάνη Χρήστο του Κωνσταντίνου» για το
δρομολόγιο με κωδικό Α22, σύμφωνα με την παρ. 2.3.2. Γιι της 01/2020 πρόσκλησης με αρ.
πρωτ. 141536/4255/17-07-2020 για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Α
«ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης μέσω Δυναμικού
Συστήματος Αγορών με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας
και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021,
2021-2022 & 2022-2023», διότι κατά το στάδιο της κατάθεσης των δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου – αποδεικτικά μέσα, σύμφωνα με το πρακτικό 1.3.2/08-10-2020 (ολοκληρώθηκε στις
19-10-2020) της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών δεν
προσκόμισε τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά της παρ. 2.3 της ανωτέρω πρόσκλησης, ούτε σε
φυσική ούτε σε ηλεκτρονική μορφή.

4. Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο, για το τμήμα Α22, τον “ΤΣΟΤΡΑ ΝΙΚ ΣΙΑ ΕΕ”,
καθώς σύμφωνα με το πρακτικό 1.3.2/08-10-2020 (ολοκληρώθηκε στις 19-10-2020) της
Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και την 1082/01-09-2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. είναι πρώτος επιλαχών για το τμήμα Α22, με τιμή
προσφοράς 137,02€ και έκπτωση 45% και την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

5. Απορρίπτει:
α) τους προσωρινούς αναδόχους του κάτωθι πίνακα, καθώς σύμφωνα με τα πρακτικά

1.3.2/08-10-2020 (ολοκληρώθηκε στις 19-10-2020) και 1.3.3./29-01-2021 (ολοκληρώθηκε στις
18-02-2021) της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών
διαπιστώθηκε ότι μετά την αξιολόγηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου – αποδεικτικά μέσα, της παρ. 2.3, της 01/2020 πρόσκλησης με αρ. πρωτ.
141536/4255/17-07-2020, για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα
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πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο:
«Μεταφορά μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023»,
αυτά δεν γίνονται αποδεκτά, για τους λόγους που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ -
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 5

ΚΤΕΛ
ΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α2
6 423

ΜΥΤΙΚΑΣ -
ΤΟΠΙΚΑ
ΜΥΤΙΚΑΣ

(ΝΤΕΡΝΕΚΙ,
ΣΚΟΥΜΠΡ
Η)-ΑΦΡΑΤΙ
(ΟΛΟ)

ΧΑΥ
396
0

29,09 € 0,99%

ΣΤΟ Α26 ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΧΕΙ

ΔΗΛΩΘΕΙ ΩΣ ΟΔΗΓΟΣ Ο
ΤΑΨΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ

ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ

Α3
1 1117

ΧΑΡΑΥΓΗ-
ΧΑΛΚΙΔΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΥ
219
1

45,83 € 22,00%

ΣΤΟ Α31 ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΧΕΙ

ΔΗΛΩΘΕΙ ΩΣ ΟΔΗΓΟΣ Ο
ΜΠΑΛΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΒΑΡΣΑΜΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟ.

2 11

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ Ν
ΕΥΒΟΙΑΣ

Α1
8 1022

ΝΥΦΙ -
ΚΑΛΑΜΙΤΣ
Α -ΛΙΝΑΡΙΑ

-
ΑΧΕΡΟΥΝΕ

Σ -
ΑΣΠΟΥΣ-
ΛΙΝΟ-

ΣΚΥΡΟΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΟ
333
8

81,36 € 1,00%

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α18
ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΧΕ

ΔΗΛΩΘΕΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ
ΧΑΟ 3338, ΕΧΟΥΝ
ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΤΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΟΧΗΜΑ ΧΑΝ 7939.

Α9 715

ΜΥΛΟΙ-
ΜΕΚΟΥΝΙΔ

Α-
ΚΟΚΚΑΛΟΙ-
ΠΑΛΑΙΑ
ΧΩΡΑ-

ΧΑΡΤΖΑΝΙ-
ΝΤΑΚΑΡΟΝ

ΙΑ-
ΑΛΑΜΑΝΕΪ

ΚΑ-
ΚΑΡΥΣΤΟΣ
& ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΡ
539
9

76,35 1,00%

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α9 ΣΤΗΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΘΕΙ ΩΣ
ΟΔΗΓΟΣ Ο ΛΥΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ

ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Η ΑΔΕΙΑ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ
ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΌ ΤΟ
ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ

ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΥΤΗΣ

β) Τις συνοδούς Βοζίκη Αικατερίνη και Ξυνογαλά Χριστίνα του προσωρινού αναδόχου
“ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν ΕΥΒΟΙΑΣ”, οι οποίες σύμφωνα με το σκεπτικό του πρακτικού 1.3.2/08-
10-2020 (ολοκληρώθηκε στις 19-10-2020) της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών διαπιστώθηκε ότι προσκόμισαν ιατρικές βεβαιώσεις αντί των
απαιτούμενων δικαιολογητικών πιστοποιητικών υγείας, μετά την αξιολόγηση των απαιτούμενων
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δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα, της παρ. 2.3 της 01/2020
πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 141536/4255/17-07-2020, για την υποβολή προσφορών στην
κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης μέσω
Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών των δημοσίων σχολικών
μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία
σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023».

6. Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο, για το τμήμα Α18, τον “ΤΡΑΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ,
ΜΑΥΡΙΚΟΣ”, καθώς σύμφωνα με το πρακτικό 1.3.2/08-10-2020 (ολοκληρώθηκε στις 19-10-2020)
της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και την 1082/01-09-
2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. είναι πρώτος επιλαχών για το Α18, με τιμή
προσφοράς 82,05€ και έκπτωση 0,16% και την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

7. Αναδεικνύει τα κάτωθι δρομολόγια, ως άγονα, σύμφωνα με τα πρακτικά 1.3.2/08-10-
2020 (ολοκληρώθηκε στις 19-10-2020) και 1.3.3./29-01-2021 (ολοκληρώθηκε στις 18-02-2021)
της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, καθώς μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου –
αποδεικτικά μέσα, της παρ. 2.3, της 01/2020 πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 141536/4255/17-07-
2020, για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της
96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο: «Μεταφορά
μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023» και
λαμβάνοντας υπ’ όψιν την 1082/01-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., δεν
υπάρχουν επιλαχόντες προσωρινοί ανάδοχοι.

Α/Α ΤΜΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

Υ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕΣΟΝ

1 Α9 715

ΜΥΛΟΙ-ΜΕΚΟΥΝΙΔΑ-ΚΟΚΚΑΛΟΙ-ΠΑΛΑΙΑ ΧΩΡΑ-
ΧΑΡΤΖΑΝΙ-ΝΤΑΚΑΡΟΝΙΑ-ΑΛΑΜΑΝΕΪΚΑ-

ΚΑΡΥΣΤΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ ΜΕΓ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

2 Α26 423
ΜΥΤΙΚΑΣ - ΤΟΠΙΚΑ ΜΥΤΙΚΑΣ

(ΝΤΕΡΝΕΚΙ,ΣΚΟΥΜΠΡΗ)-ΑΦΡΑΤΙ (ΟΛΟ) ΜΕΓ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

3 Α31 1117 ΧΑΡΑΥΓΗ-ΧΑΛΚΙΔΑ & ΕΠΙΣΤΡ. ΜΕΓ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

8. Εγκρίνει την παρακράτηση, εν μέρει, των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, των
προσωρινών αναδόχων του κάτωθι πίνακα, λόγω απόρριψης αυτών μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας αξιολόγησης των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα, της
παρ. 2.3, της 01/2020 πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 141536/4255/17-07-2020, για την υποβολή
προσφορών στην κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020
Διακήρυξης μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών των δημοσίων
σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα
τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», σύμφωνα με το σκεπτικό των πρακτικών
1.3.2/08-10-2020 (ολοκληρώθηκε στις 19-10-2020) και 1.3.3./29-01-2021 (ολοκληρώθηκε στις 18-
02-2021) της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, κατ’
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5.3.2 Γ της με αριθμ. πρωτ. 96276/2990/27-05-2020 (ΑΔΑΜ:
20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μεταφοράς μαθητών.
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1 5

ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

αρ.
GRZ113587/27-
07-2020 της

Τράπεζας ALPHA
BANK

2.430,43 €

Α26 423

ΜΥΤΙΚΑΣ - ΤΟΠΙΚΑ
ΜΥΤΙΚΑΣ

(ΝΤΕΡΝΕΚΙ,ΣΚΟΥΜΠΡ
Η)-ΑΦΡΑΤΙ (ΟΛΟ)

77,12 €

231,37 €

Α31 1117 ΧΑΡΑΥΓΗ-ΧΑΛΚΙΔΑ &
ΕΠΙΣΤΡ. 154,25 €

2 6

ΜΕΙΔΑΝΗ
ΧΡΗΣΤΟ,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Σ

αρ.
350/7021755/23-
07-2020 Εθνική

Τράπεζα

2.159,07 € Α22 58

ΔΡΟΣΙΑ-ΚΑΝΗΘΟΣ-
ΤΟΠΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΑΓ.
ΜΑΡΙΝΑ -ΡΙΤΣΩΝΑ
(ΕΚΠΑΙΔ. ΑΛΦΑ) &

ΕΠΙΣΤΡ.

653,94 € 653,94

2 11

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ Ν
ΕΥΒΟΙΑΣ

αρ.
3672/23/07/2020
του Ταμείου

Παρακαταθηκών
& Δανείων

4.274,98 €

Α18 1022

ΝΥΦΙ - ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ -
ΛΙΝΑΡΙΑ - ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ

- ΑΣΠΟΥΣ-ΛΙΝΟ-
ΣΚΥΡΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

215,72 €

418,16 €

Α9 715

ΜΥΛΟΙ-ΜΕΚΟΥΝΙΔΑ-
ΚΟΚΚΑΛΟΙ-ΠΑΛΑΙΑ
ΧΩΡΑ-ΧΑΡΤΖΑΝΙ-
ΝΤΑΚΑΡΟΝΙΑ-
ΑΛΑΜΑΝΕΪΚΑ-

ΚΑΡΥΣΤΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

202,44 €

9. Εγκρίνει την παύση των σχετικών δρομολογίων στους προαναφερόμενους (σημείο 3
και 5α της παρούσας) απορριπτέους προσωρινούς αναδόχους, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Α
/Α

Α
ΡΙ
Θ
Μ

Ο
Σ

Π
ΡΟ

ΣΦ
Ο
ΡΑ

Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΤΜ

Η
Μ

Α

Κ
Ω
Δ
ΙΚ

Ο
Σ

Δ
ΡΟ

Μ
Ο
ΛΟ

ΓΙ
Ο
Υ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

1 5
ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α26 423 ΜΥΤΙΚΑΣ - ΤΟΠΙΚΑ ΜΥΤΙΚΑΣ
(ΝΤΕΡΝΕΚΙ,ΣΚΟΥΜΠΡΗ)-ΑΦΡΑΤΙ (ΟΛΟ)
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Α31 1117 ΧΑΡΑΥΓΗ-ΧΑΛΚΙΔΑ & ΕΠΙΣΤΡ.

2 6 ΜΕΙΔΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α22 58

ΔΡΟΣΙΑ-ΚΑΝΗΘΟΣ-ΤΟΠΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ -ΡΙΤΣΩΝΑ (ΕΚΠΑΙΔ. ΑΛΦΑ) &

ΕΠΙΣΤΡ.

2 11

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ν ΕΥΒΟΙΑΣ

Α18 1022
ΝΥΦΙ - ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ -ΛΙΝΑΡΙΑ -

ΑΧΕΡΟΥΝΕΣ - ΑΣΠΟΥΣ-ΛΙΝΟ- ΣΚΥΡΟΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.

Α9 715
ΜΥΛΟΙ-ΜΕΚΟΥΝΙΔΑ-ΚΟΚΚΑΛΟΙ-ΠΑΛΑΙΑ

ΧΩΡΑ-ΧΑΡΤΖΑΝΙ-ΝΤΑΚΑΡΟΝΙΑ-
ΑΛΑΜΑΝΕΪΚΑ- ΚΑΡΥΣΤΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

10. Αναθέτει, κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, την εκτέλεση των σχετικών
δρομολογίων στους προαναφερόμενους (σημείο 4 και 6 της παρούσας) προσωρινούς αναδόχους,
βάσει των διατάξεων του αρ. 33 παρ.1, του Ν.4713/2020 (Α΄147).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 266

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση των πρακτικών 8.1 και 8.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών, της 08/2021 με αρ. πρωτ. 5834/342/12-01-2021 πρόσκλησης, για
την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-
05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών από
το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων Ριτσώνας και το ξενοδοχείο HOTEL STEFANIA, των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ,
συνολικού προϋπολογισμού 249.714,92€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων
προαίρεσης».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 39259/1250/24-02-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς δήλωσαν πως ψηφίζουν λευκό σε όλα τα θέματα 9-13, που
αφορούν τα μαθητικά δρομολόγια.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως δεν έχουν αντίρρηση ως παράταξη, δεδομένου ότι “πρόκειται
για κατανοητές και αναγκαίες επιλογές…”.

Ο κ. Αναγνωστάκης διευκρίνισε πως “για τα θέματα 11 & 12, που αναφέρονται στη
μεταφορά των προσφυγόπουλων από τη Ριτσώνα και το ξενοδοχείο Στεφανία της Ερέτριας, θα
ήθελε κάποιες εξηγήσεις -αν υπάρχει δυνατότητα- από την κα Σωτηρίου ως προς τη διαχείριση
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των άγονων δρομολογίων, στο πεδίο μίσθωσης των λεωφορείων”. Προκαταβολικά, ωστόσο,
δήλωσε πως, επειδή καλύπτεται ένα αίτημα που είχαν θέσει οι ίδιοι αλλά και οι υπόλοιπες
παρατάξεις της μειοψηφίας, θα δώσει τη θετική του ψήφο.

Η κα Σωτηρίου αναφέρθηκε στη διαγωνιστική διαδικασία που ακολουθήθηκε αλλά και
στα λάθη που έγιναν από την πλευρά των υποψηφίων αναδόχων, τα οποία είχαν ως
αποτέλεσμα την απόρριψή τους από την αρμόδια επιτροπή και την εκκίνηση της διαδικασίας
από την αρχή.

Σε ερώτημα δε του κ. Αναγνωστάκη σχετικά με έναν χρονικό ορίζοντα επανεκκίνησης και
ολοκλήρωσης της διαδικασίας για τα άγονα δρομολόγια, η κα Σωτηρίου διευκρίνισε πως “αυτό
θα γίνει άμεσα, διότι δεν υπάρχει κάποια δυνητική δυσκολία, παρά μόνο διαδικαστική”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) Το πρακτικό 8.1/22-02-2021 (ολοκληρώθηκε στις 19-02-2021) της Επιτροπής

Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, που αφορά στην αποσφράγιση και
τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών της 08/2021 με αρ.
πρωτ. 5834/342/12-01-2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία A
«ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01)
Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας &
Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021,
2021-2022 & 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 249.714,92€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος:
105086).

β) Τους κάτωθι οικονομικούς φορείς, των οποίων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν
αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών
σύμφωνα με το πρακτικό 8.1/18-02-2021 (ολοκληρώθηκε στις 19-02-2021) της Επιτροπής
διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.

ΑΡ.
ΠΡΟΣΦ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1 ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ,
ΜΙΧΑΗΛ

Α33 ΡΙΤΣΩΝΑ- ΒΑΘΥ- ΚΑΝΗΘΟΣ- ΔΡΟΣΙΑ
& ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΙΝ 8304 ΓΙΑ ΤΑ Α35, Α37, Α38

ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. ΔΕΝ
ΔΟΘΗΚΑΝ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣΚΑΙ
ΖΗΤΗΘΗΚΕ Η
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡ.
2.2.1 ΤΗΣ 08/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡ.
2834/342/12-01-2021ΓΙΑ ΤΑ
Α35, Α37, Α38

Α34 ΡΙΤΣΩΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ-1 & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΙΝ8304

Α35 ΡΙΤΣΩΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ-2 & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΙΡ 1790

Α37 ΡΙΤΣΩΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ-4 & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΙΡ 1790

Α38 ΡΙΤΣΩΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ-5 & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΙΡ 1790

2 ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Α34 ΡΙΤΣΩΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ-1 & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΖΥΥ 4221

Α35 ΡΙΤΣΩΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ-2 & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΖΥΥ 4221

Α38 ΡΙΤΣΩΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ-5 & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΖΖΧ 7011

3
ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΕ

Α33 ΡΙΤΣΩΝΑ- ΒΑΘΥ- ΚΑΝΗΘΟΣ- ΔΡΟΣΙΑ
& ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΑΤ 4477

Α34 ΡΙΤΣΩΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ-1 & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΑΥ 6004
ΧΑΥ 6005

Α37 ΡΙΤΣΩΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ-4 & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΑΥ 6004

Α40 ΡΙΤΣΩΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ-7 & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΑΤ 4476

γ) Το πρακτικό 8.2/23-02-2021 (ολοκληρώθηκε στις 24-02-2021) της Επιτροπής
διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, που αφορά στην αποσφράγιση και
τον έλεγχο των Οικονομικών Προσφορών της 08/2021 με αρ. πρωτ. 5834/342/12-01-2021
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πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία A «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της
96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς
μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023, με τη
χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 2.638.075,05 € συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 105086).

2. Απορρίπτει τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

ΑΡ.
ΠΡΟΣΦ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ
ΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΥΚΛΟΦ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ

2
ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.

Α34 ΡΙΤΣΩΝΑ –ΧΑΛΚΙΔΑ-1
& ΕΠΙΣΤΡ. ΖΥΥ 4221

Δεν κατατέθηκε η
υπεύθυνη δήλωση που
αφορά το χρόνο ισχύος
προσφοράς σύμφωνα
με την παράγραφο 1.4.1
της Πρόσκλησης

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙΑ35 ΡΙΤΣΩΝΑ –ΧΑΛΚΙΔΑ-2
& ΕΠΙΣΤΡ. ΖΥΥ 4221

Α38 ΡΙΤΣΩΝΑ –ΧΑΛΚΙΔΑ-5
& ΕΠΙΣΤΡ. ΖΖΧ 7011

3
ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΟΣ Α.Ε.

Α33
ΡΙΤΣΩΝΑ-ΒΑΘΥ-
ΚΑΝΗΘΟΣ-ΔΡΟΣΙΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΤ 4477

Δεν κατατέθηκε η
υπεύθυνη δήλωση που
αφορά το χρόνο ισχύος
προσφοράς σύμφωνα
με την παράγραφο 1.4.1
της Πρόσκλησης

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Α34 ΡΙΤΣΩΝΑ –ΧΑΛΚΙΔΑ-1
& ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΥ 6004
ΧΑΥ 6005

Α37 ΡΙΤΣΩΝΑ –ΧΑΛΚΙΔΑ-4
& ΕΠΙΣΤΡ. ΧΑΥ 6004

Α40 ΡΙΤΣΩΝΑ –ΧΑΛΚΙΔΑ-7
& ΕΠΙΣΤΡ. ΧΑΤ 4476

3. Εγκρίνει την οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα “ΚΟΛΛΙΑ ΣΑΒΒΑ, ΜΙΧΑΗΛ”,
η οποία κρίθηκε αποδεκτή κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, ως προσωρινού
αναδόχου, σύμφωνα με το πρακτικό 8.2/23-02-2021 (ολοκληρώθηκε στις 24-02-2021) της
Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και τον παρακάτω πίνακα:

ΑΡ.
ΠΡΟΣΦ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΙΜΗ

ΠΡΟΣΦΟΡ
ΑΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

1 ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ,
ΜΙΧΑΗΛ

Α33 ΡΙΤΣΩΝΑ- ΒΑΘΥ- ΚΑΝΗΘΟΣ-
ΔΡΟΣΙΑ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΙΝ 8304 107,88 9,00%

Α34 ΡΙΤΣΩΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ-1 &
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΙΝ8304 85,55 14,00%

Α35 ΡΙΤΣΩΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ-2 &
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΙΡ 1790 84,9 4,00%

Α37 ΡΙΤΣΩΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ-4 &
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΙΡ 1790 86,13 7,04%

Α38 ΡΙΤΣΩΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ-5 &
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΙΡ 1790 82,91 7,00%

4. Αναδεικνύει τον οικονομικό φορέα “ΚΟΛΛΙΑ ΣΑΒΒΑ, ΜΙΧΑΗΛ” ως προσωρινό
ανάδοχο, μετά τη χρήση από την Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης
Προσφορών των κριτηρίων αξιολόγησης της παρ. 2.2.1, της 08/2021 με αρ. πρωτ. 5834/342/12-
01-2021 πρόσκλησης, και ιδιαίτερα του κριτηρίου 2.2.1.αβ (της μεγαλύτερης προσφερόμενης
τιμής), που έχει εφαρμογή στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο εν λόγω πίνακας διαμορφώνεται, ως
εξής:
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ΑΡ.
ΠΡΟΣΦ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΥΚΛΟΦ.
ΤΙΜΗ

ΠΡΟΣΦΟΡ
ΑΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

1 ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ,
ΜΙΧΑΗΛ

Α33 ΡΙΤΣΩΝΑ- ΒΑΘΥ- ΚΑΝΗΘΟΣ-
ΔΡΟΣΙΑ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΙΝ 8304 107,88 9,00%

Α34 ΡΙΤΣΩΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ-1 &
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΙΝ 8304 85,55 14,00%

Α37 ΡΙΤΣΩΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ-4 &
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΙΡ 1790 86,13 7,04%

5. Αναδεικνύει τα κάτωθι δρομολόγια ως άγονα, καθώς μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών δεν προέκυψαν προσωρινοί ανάδοχοι,
σύμφωνα με το πρακτικό 8.2/23-02-2021 (ολοκληρώθηκε στις 24-02-2021) της Επιτροπής
διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΟΜΟΛ. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕΣΟΝ

1 Α32 1186 ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ (Hotel Στεφανία) –
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Κατηγορία Α «Λεωφορεία»

2 Α35 1191 ΡΙΤΣΩΝΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ-2 &
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Κατηγορία Α «Λεωφορεία»

3 Α36 1192 ΡΙΤΣΩΝΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ-3 &
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Κατηγορία Α «Λεωφορεία»

4 Α38 1194 ΡΙΤΣΩΝΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ-5 &
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Κατηγορία Α «Λεωφορεία»

5 Α39 1220 ΡΙΤΣΩΝΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ-6 &
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Κατηγορία Α «Λεωφορεία»

6 Α40 1221 ΡΙΤΣΩΝΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ-7 &
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Κατηγορία Α «Λεωφορεία»

7 Α31 1220 ΡΙΤΣΩΝΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ &
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - 6 Κατηγορία Α «Λεωφορεία»

6. Εγκρίνει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο.
7. Αναθέτει, κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, την εκτέλεση των σχετικών

δρομολογίων στον προαναφερόμενο (σημείο 4 της παρούσας) προσωρινό ανάδοχο, βάσει των
διατάξεων του αρ. 33 παρ.1, του Ν.4713/2020 (Α΄147).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 267

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικών 9.1 και 9.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών, της 09/2021 με αρ. πρωτ. 6024/352/12-01-2021 πρόσκλησης, για
την υποβολή προσφορών στην κατηγορία B «MIΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της
96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς
μαθητών από το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων Ριτσώνας και το ξενοδοχείο HOTEL
STEFANIA, των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023, με τη
χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 73.791,72€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
και των δικαιωμάτων προαίρεσης».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 35946/1160/24-02-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς δήλωσαν πως ψηφίζουν λευκό σε όλα τα θέματα 9-13, που
αφορούν τα μαθητικά δρομολόγια.
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Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως δεν έχουν αντίρρηση ως παράταξη, δεδομένου ότι “πρόκειται
για κατανοητές και αναγκαίες επιλογές…”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) Το πρακτικό 9.1/18-02-2021 (ολοκληρώθηκε στις 11-02-2021) της Επιτροπής

Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, που αφορά στην αποσφράγιση και
τον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών της 09/2021 με αρ.
πρωτ. 6024/352/12-01-2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Β
«ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-
06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων
Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη
2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού
73791,72€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α
Συστήματος: 105100).

β) Τους κάτωθι οικονομικούς φορείς, των οποίων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν
αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών,
σύμφωνα με το πρακτικό 9.1/18-02-2021 (ολοκληρώθηκε στις 11-02-2021) της Επιτροπής
διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦ.

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2 ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΙΑ ΟΕ
Β58 ΙΖΑ 8230

ΔΕΚΤΗ
Β59 ΗΡΝ 7401

2. Απορρίπτει τον κάτωθι οικονομικό φορέα, του οποίου η τεχνική προσφορά κρίθηκε μη
αποδεκτή κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών,
σύμφωνα με το πρακτικό 9.1/18-02-2021 (ολοκληρώθηκε στις 11-02-2021) της Επιτροπής
διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ

Α ΤΜΗΜΑΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦ.

ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1 Α.Μ.ΝΕΞΟΥΣ
ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ

ΔΕΝ ΑΝΟΙΧΘΗΚΕ Η
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΟΓΩ
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

3. Εγκρίνει το πρακτικό 9.2/24-02-2021 (ολοκληρώθηκε στις 23-02-2021) της Επιτροπής
διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, που αφορά στην αποσφράγιση και
τον έλεγχο των Οικονομικών Προσφορών της 09/2021 με αρ. πρωτ. 6024/352/12-01-2021
πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα
πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
«Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023, με
τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 2.638.075,05 € συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 105100).

4. Απορρίπτει τον οικονομικό φορέα “ΑΓΓΕΛΕΤΟ ΧΡΗΣΤΟ-ΣΙΑ ΟΕ”, για τον οποίο κατά
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τον έλεγχο της Οικονομικής του Προσφοράς προέκυψε ότι δεν είχε καταθέσει την υπεύθυνη
δήλωση που αφορά στο χρόνο ισχύος προσφοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 1.4.1 της
Πρόσκλησης.

5. Αναδεικνύει τα κάτωθι δρομολόγια, ως άγονα, καθώς μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών δεν προέκυψαν προσωρινοί ανάδοχοι,
σύμφωνα με το πρακτικό 9.2/24-02-2021 (ολοκληρώθηκε στις 23-02-2021) της Επιτροπής
διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΟΜΟΛ. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕΣΟΝ

1 Β56 1187
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ (Hotel

Στεφανία) – ΕΡΕΤΡΙΑ &
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Κατηγορία Β «Μικρά Λεωφορεία»

2 Β57 1222 ΡΙΤΣΩΝΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ &
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - 1 Κατηγορία Β «Μικρά Λεωφορεία»

3 Β58 1223 ΡΙΤΣΩΝΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ &
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - 2 Κατηγορία Β «Μικρά Λεωφορεία»

4 Β59 1224 ΡΙΤΣΩΝΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ &
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - 3 Κατηγορία Β «Μικρά Λεωφορεία»

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 268

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρακτικού 30 της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης
Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την «Ανάθεση συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών για μεταφορά μαθητών, αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, τα τρία σχολικά έτη 2020-
2021, 2021-2022 & 2022-2023», με την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ),
συνολικού προϋπολογισμού 12.863.805,46€ με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος
προαίρεσης 30% (Αριθμ. Διακήρυξης 10/94449/3454/5-5-2020).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 36983/1651/22-02-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς δήλωσαν πως ψηφίζουν λευκό σε όλα τα θέματα 9-13, που
αφορούν τα μαθητικά δρομολόγια.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “πρόκειται για την αξιολόγηση αίτησης συμμετοχής στο
Δυναμικό Σύστημα Αγορών ενός οικονομικού φορέα”. Σε αυτή τη βάση, δεν έχουν αντίρρηση ως
παράταξη.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 30/17-02-2021 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας,

αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την «Ανάθεση συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών για μεταφορά μαθητών, αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, τα τρία σχολικά έτη
2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», με την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ),
συνολικού προϋπολογισμού 12.863.805,46€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και των
δικαιωμάτων προαίρεσης 30%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ανά ομάδα δρομολογίων ή ανά δρομολόγιο της
εκάστοτε πρόσκλησης υποβολής προσφορών, που αφορά στην αξιολόγηση των αιτήσεων
συμμετοχής που υποβλήθηκαν στον εν θέματι διαγωνισμό.

2. Αποδέχεται και εγκρίνει την εγγραφή του κατωτέρω αναφερόμενου οικονομικού φορέα
στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΣΑ), όπως παρατίθενται στον πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ Δ.Σ.Α.
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Προμηθευτής Αριθμός απάντησης Ώρα απάντησης

1 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΛΑΜΙΑΣ 210645 12/02/2020, 12:10:21

Ο συγκεκριμένος υποψήφιος οικονομικός φορέας υπέβαλλε πλήρη δικαιολογητικά,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους όρους της διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 269

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 14: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για
δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & για δαπάνες, έργα, μελέτες του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021, Π.Ε.
Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 36847/1192/22-02-
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:
1. Την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού

προϋπολογισμού (Ειδικός Φορέας 073), έτους 2021, και για δαπάνες που θα
πραγματοποιηθούν το 2021 στην Π.Ε. Εύβοιας, ως κατωτέρω:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Δαπάνη για την
προμήθεια
χρωστικής ουσίας-
φλουορεσκεϊνης
(fluorescein) για τις
ανάγκες της Δ/σης
Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής
Μέριμνας της
Π.Ε.Εύβοιας.Πρωτο
γενές αίτημα
28291/485/09-02-
2021 του τμήματος
Περιβαλλοντικής
Υγιεινής &
Υγειονομικού
Ελέγχου της Π.Ε.
Εύβοιας.

02.02.073.
1699.01

Λοιπές
προμήθειες

300,00 45.000,00

400,00

44.300,00

2

Δαπάνη εξόδων
μετακίνησης (Διόδια-
Χιλ. απόσταση-
Εισιτήρια-Ημερήσια
Αποζημίωση) του
Προσωπικού
Δακοκτονίας
Μαρτίου 2021 στα

02.02.073.
5241.01

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγωγ
ής

300,00 1.208.229,71
1.157.932,73 49.996,98
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πλαίσια του
προγράμματος
συλλογικής
καταπολέμησης του
δάκου της Π.Ε.
Εύβοιας

ΣΥΝΟΛΟ 600,00 1.253.229,71 1.158.332,73 94.296,98

2. Την εξειδίκευση πίστωσης για την επιστροφή των παρακάτω παραβόλων (Ε.Φ.
02071), έτους 2021, ως εξής:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Επιστροφή παραβόλου
στον κο ΓΡΙΒΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗ-ΝΙΚΗΤΑ του
Νικολάου λόγω μη
χρήσης του παραβόλου.
Έγγραφο
256669/29924/08-02-
2021 της Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.07
1.3199.0
1

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

120,00

2

Επιστροφή παραβόλου
στον κο
ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ λόγω μη
ολοκλήρωσης της
μεταβίβασης.
Έγγραφο
220700/25524/08-02-
2021 της Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.07
1.3199.0
1

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

165,00

3

Επιστροφή παραβόλου
στον κο
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟ του Αντωνίου
λόγω μη ολοκλήρωσης
της μεταβίβασης.
Έγγραφο
226806/26368/08-02-
2021 της Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.07
1.3199.0
1

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων 30,00

4

Επιστροφή παραβόλου
στον κο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟ του
Ελευθερίου λόγω μη
χρήσης του παραβόλου.
Έγγραφο

02.02.07
1.3199.0

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

220,00 4.955,00
383,00

4.037,00
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226103/26288/08-02-
2021 της Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών της ΠΕ
Εύβοιας

1

ΣΥΝΟΛΟ 535,00 4.955,00 383,00 4.037,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 270

ΘΕΜΑ 15ο: Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) και
ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ), οικονομικού έτους 2021, Π.Ε.
Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 36852/1193/22-02-
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
1. Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού

προϋπολογισμού (Ειδικός Φορέας 073), έτους 2021, και για δαπάνες που θα
πραγματοποιηθούν το 2021 στην Π.Ε. Εύβοιας, ως κατωτέρω:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Δαπάνη Έκδοσης ΧΕΠ για
μετακίνηση εκτός έδρας για
τον Υπόλογο Σταύρο
Ψυχογιό του Ιωάννη, του
Παναγιώτη Ντζαμίλη και
του Μαστρογιάννη
Παναγιώτη, υπαλλήλων
της Δ/νσης Περιβάλλοντος
ΠΕ Εύβοιας για τον Μάρτιο
2021 και αφορά ελέγχους
τριμελούς επιτροπής
σταυλισμού για οκτώ (8)
κτηνοτρόφων στη στη
Σκύρο, αρμοδιότητας του
τμ. Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας της ΠΕ
Εύβοιας.
Πρωτογενές αίτημα
24179/1231/4-2-2021 της
Δ/νσης Περιβάλλοντος της
ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάν
ονται το
αντίτιμο των
εισιτηρίων
εσωτερικού
&
εξωτερικού,
η
χιλιομετρική
αποζημίωση,
η δαπάνη
διοδίων, ο
ναύλος
οχήματος και
η μίσθωση
αυτοκινήτου
Ι.Χ. η Δ.Χ.)
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715, 0716
και 0717

168,62 67.000,00 4.683,77
62.147,61

2

Δαπάνη Έκδοσης ΧΕΠ για
μετακίνηση εκτός έδρας για
τον Υπόλογο Σταύρο
Ψυχογιό του Ιωάννη,του
Παναγιώτη Ντζαμίλη και
του Μαστρογιάννη
Παναγιώτη, υπαλλήλων

02.02.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευ
σης στο
εσωτερικό &
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται

540,00 30.000,00 1.530,00 27.930,00
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της Δ/νσης Περιβάλλοντος
ΠΕ Εύβοιας για τον
Μάρτιο 2021 και αφορά
ελέγχους τριμελούς
επιτροπής σταυλισμού για
οκτώ (8) κτηνοτρόφων στη
στη Σκύρο ,αρμοδιότητας
του τμ. Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας της ΠΕ
Εύβοιας.
Πρωτογενές αίτημα
24179/1231/4-2-2021 της
Δ/νσης Περιβάλλοντος της
ΠΕ Εύβοιας

στους ΚΑΕ
0715, 0716
και 0717

ΣΥΝΟΛΟ 708,62 97.000,00 6.213,77 90.077,61

2. Ορίζει υπόλογο Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ), οικονομικού έτους 2021, δεκτικού
ΚΑΕ0719,0722, τον Σταύρο Ψυχογιό του Ιωάννη, υπάλληλο της ΔΑΟΚ Π.Ε. Εύβοιας, για τη
διαχείριση των δαπανών που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα της παρούσας, περί
εξειδίκευσης πίστωσης.

3. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), για την κάλυψη
εξόδων μετακίνησης (χιλιομετρική αποζημίωση, ακτοπλοϊκά εισιτήρια και διαμονή) δικής του, του
Παναγιώτη Ντζαμίλη, και του Παναγιώτη Μαστρογιάννη, υπαλλήλων της Δ/νσης
Περιβάλλοντος της Π.Ε. Εύβοιας, η οποία προγραμματίζεται για τον Μάρτιο 2021 και αφορά
ελέγχους τριμελούς επιτροπής σταυλισμού για οκτώ (8) κτηνοτρόφους, που διαμένουν στη
Σκύρο.

Ημερομηνία λήξης του συγκεκριμένου ΧΕΠ ορίζεται η 30/04/2021.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 271

ΘΕΜΑ 16ο: A. Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) &
τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), οικονομικού έτους 2021, για
προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών. B. Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος
Προπληρωμής (ΧΕΠ), οικονομικού έτους 2021, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 37938/844/23-
02-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει:
1) Την εξειδίκευση των δαπανών για προμήθειες, συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών,

που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2021 από τον ειδικό Φορέα 073
στην Π.Ε. Φωκίδας, ως κατωτέρω:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

Η δαπάνη αφορά
την εγκατάσταση
δύο κλιματιστικών
στην Β/θμια Εκπ/ση

Φωκίδας.
Το αρθμ. πρωτ.
816/11.02.2021

Έγγραφο
πρωτογενές

αίτημα της Β/θμιας

02.04.073.0869.0
1

Αμοιβές για
συντήρηση
και επισκευή

λοιπού
εξοπλισμού

255,00 18.800,00 4.279,86 14.265,14
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Εκπ/σης Φωκίδας.

2.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή

αμοιβής δικηγόρου ο
οποίος θα

εκπροσωπήσει την
Π.Σ.Ε. στο
Διοικητικό
Πρωτοδικείο
Λιβαδειάς, στη

δικάσιμο της 18ης
Μαρτίου 2021 ή σε
κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, κατά τη
συζήτηση της από
15 Ιανουαρίου 2016

και με αριθμό
καταχώρησης

δικογράφου 11/ 15
Απριλίου 2016
Αγωγή του

Δημητρίου Τσάλη
κλπ (συν. 4)

σύμφωνα με την
αριθμ . (ΤΤ.):

244650/1003/2020/1
6.02.2021 εισήγηση

της Νομικής
Υπηρεσίας.

02.04.073.0871.0
1

Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
1.150,72 25.000,00 17.836,64 6.012,64

3.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή

αμοιβής δικηγόρου ο
οποίος θα

γνωμοδοτήσει
σχετικά με τη
δυνατότητα
σύναψης

εξωδικαστικού
συμβιβασμού με τον
Δημήτριο Κατσίκα
σύμφωνα με την
αριθμ . (ΤΤ.):

/30713/138/2020/23.
02.2021 εισήγηση

της Νομικής
Υπηρεσίας.

02.04.073.0871.0
1

Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
297,60 25.000,00 18.987,36 5.715,04

4.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή

αμοιβής δικηγόρου ο
οποίος θα

γνωμοδοτήσει
σχετικά με τη
δυνατότητα
σύναψης

εξωδικαστικού
συμβιβασμού με την

εταιρεία με την
επωνυμία

“ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΙΚΕ” σύμφωνα με
την αριθμ . (ΤΤ.):

/38463/168/2020/23.
02.2021 εισήγηση

της Νομικής
Υπηρεσίας

02.04.073.0871.0
1

Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
297,60 25.000,00 19.284.96 5.417,44
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5.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή

αμοιβής δικηγόρου ο
οποίος θα

γνωμοδοτήσει
σχετικά με τη
δυνατότητα
σύναψης

εξωδικαστικού
συμβιβασμού με την
Ασπασία Ξηρού
σύμφωνα με την
αριθμ . (ΤΤ.):

/240381/978/2020/2
3.02.2021 εισήγηση

της Νομικής
Υπηρεσίας

02.04.073.0871.0
1

Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
297,60 25.000,00 19.582,56 5.119,84

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 2.298,52 118.800,00 79.971,38 36.530,10

2) Την εξειδίκευση των δαπανών για προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, που
πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2021 από τον ειδικό Φορέα 071 στην
Π.Ε. Φωκίδας, ως κατωτέρω:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Η δαπάνη αφορά
την μίσθωση

οχήματος για τις
ανάγκες

διαγράμμισης του
οδικού δικτύου της
Π.Ε. Φωκίδας .Το
αρθμ. πρωτ.

37480/839/23-02-
2021 Έγγραφο
πρωτογενές
αίτημα της

Τεχνικών Έργων.
(ΑΔΑΜ:21REQ0081

79106)
Χρηματοδότηση :Κ

ΑΠ

02.04.071.9779.01

Εκτέλεση
λοιπών έργων

που δεν
κατονομάζονται

ειδικά

6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

Β. ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ

Ορίζει υπόλογο τον υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, Κολοβό Ηλία του Γεωργίου,
για να διαχειριστεί τη δαπάνη για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από την ΔΕΔΔΗΕ, με
ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού οδικού κόμβου, στη θέση «ΜΟΥΚΕΧΡΙ»,
επί της Εθνικής οδού Νο 22 Άμφισσας- Λαμίας της Π.Ε. Φωκίδας.

Η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) είναι απαραίτητη για την
κάλυψη της δαπάνης της ηλεκτρικής σύνδεσης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του Κόμβου
με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, για το λόγο ότι η ΔΕΔΔΗΕ ζητά την προκαταβολή του, για να
πραγματοποιήσει τη σύνδεση.

Η αξία του Χ.Ε.Π. ανέρχεται στο ποσό των 293,21 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το αριθμ.
33562/766/17.02.2021 τεκμηριωμένο αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και θα βαρύνει τον
Ε.Φ 04.073, ΚΑΕ 0832.01 «Ηλεκτρική ενέργεια».

Ημερομηνία λήξης του συγκεκριμένου ΧΕΠ ορίζεται η 20/12/2021.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 272
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ΘΕΜΑ 17ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073),
οικονομικού έτους 2021, για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 37907/1667/23-02-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή

υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας (ειδικός φορέας 073), που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το
Οικονομικό Έτος 2021, ως κατωτέρω:

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝ
ΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη διορισμού δικαστικού
επιμελητή Ιωάννη Αλεξανδρή
του Δημητρίου για επίδοση
της υπ’
αριθ.πρωτ.(οικ.)29999/162/11.0
2.2021 Aπόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας στη Μ.Φ.Η με την
επωνυμία“ΑΡΕΤΗ ΜΠΑΡΛΑ κ
ΣΙΑ Ε.Ε.”

Έγγραφο αριθμ.38051/164/23-
02-2021 της Νομικής
Υπηρεσία Π.Σ.Ε.

02.01.073.08
71.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

43,40 100.000,00 61.937,00 38.063,00

2

Δαπάνη διορισμού δικαστικού
επιμελητή Ιωάννη Αλεξανδρή
του Δημητρίου για επίδοση
της υπ’ αριθ.πρωτ. (οικ.)
28120/149/09.02.2021
απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας στη Μ.Φ.Η με την
επωνυμία (“ΘΩΜΑΗ
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΥΡΙΤΣΗ &
ΣΙΑ Ο.Ε. )

Έγγραφο αριθμ.38046/163/23-
02-2021 της Νομικής
Υπηρεσία Π.Σ.Ε.

02.01.073.08
71.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

43,40 100.000,00 61.980,40 38.019,60

3

Δαπάνη για την παροχή
υπηρεσιών
απομαγνητοφώνησης και
τήρησης πρακτικών των
συνεδριάσεων του
Περιφερειακού Συμβουλίου &
της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας για το διάστημα από
01.09.2019 έως και
31.12.2019»21REQ008149198

Έγγραφο
33174/710/16.02.2021 της
Δ/νσης Διοίκησης Π.Σ.Ε.

02.01.073.08
99.01

Λοιπές
δαπάνες και
ειδικές
αμοιβές

7.000,00 277.133,22 209.325,61 67.807,61
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 273

ΘΕΜΑ 18ο: Α. Εξειδίκευση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2021 (Ειδικός
Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.
Β. Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 207/16-02-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 38516/1506/23-02-
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
Α. Εγκρίνει την εξειδίκευση για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις και παροχή

υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2021 στην Π.Ε.
Βοιωτίας, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΚΕ
ΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕiΣ ΕΤΟΥΣ
2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Πληρωμή των
δικαιούχων παραγωγών
του προγράμματος
Δίκτυο γεωργικής
λογιστικής
πληροφόρησης
(ΔΙΓΕΛΠ) για το έτος
2017,(16.385,00€),
ημερήσια αποζημίωση
οδοιπορικών και δαπάνη
αναλώσιμου
υλικού(7.000,00 €)

02.05.071.9473.
01

Yπουργείο
Γεωργίας 23.385,00 207.752,00 111.048,00 96.704,00

2

Επιστροφή χρηματικού
ποσού στο ΧΑΣΟΥΛΙΔΗ
ΝΙΚΟΛΑΟ, επειδή δεν
ολοκληρώθηκε η
μεταβίβαση του ΒΙΜ
5809 αυτοκινήτου,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.3199.
01

Λοιπές Επιστροφές
Εσόδων 165,00 3.130,00 783,00 2.347,00

3
Δέσμευση πίστωσης για
δαπάνες εκτός έδρας και

02.05.071.9473.
01

Yπουργείο
Γεωργίας 1.200,00 207.752,00 134.433,00 73.319,00

4

Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου στον ΙΜΒΡΑΗΙΜΙ
DRITAN του SKEDER λόγω μη
χρήσης.

Έγγραφο 1504/09.02.2021 της
Δ/νσης Mεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας.

02.01.073.31
99.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

105,00 15.000,00 488,72 14.511,28

5

Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου στον Ιωάννη
Σακελλάρη του Γεωργίου
λόγω μη χρήσης.

Έγγραφο 641/17.02.2021 της
Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Φθ/δας.

02.01.073.31
99.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

25,00 15.000,00 593,72 14.406,28

7.216,80
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οδοιπορικών του
τεχνικού προσωπικού
της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής για την
υλοποίηση του
προγράμματος
Μελισσοκομίας.

4

Δέσμευση πίστωσης για
ανειλημμένες
υποχρεώσεις δαπανών
για αποζημιώσεις
προέδρων, μελών
επιτροπών, γραμματέων
κλπ για την υλοποίηση
των δράσεων των
μέτρων 2,1 του ΕΠΑΑ
και ΑΥ του 2000-2006
και 2007-2013.

02.05.071.9473.
01

Yπουργείο
Γεωργίας 3.580,00 207.752,00 135.633,00 72.119,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 28.330,00 210.882,00 136.416,00 74.466,00 2000,00

Β. Διορθώνει την με αριθ. 207/16-02-2021 (πρακτικό 7/2021) απόφασή της, με α/α 2, ως
προς το Φορέα, αντί για τον 073, που εκ παραδρομής ζητήθηκε, στον ορθό 071.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 274

ΘΕΜΑ 19ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών (προμήθειας, παροχής υπηρεσιών
και ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλων) από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073)
και μελετών έργων από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071),
οικονομικού έτους 2021, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 38021/821/24-02-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
A. Την εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό

(φορέας 073) οικονομικού έτους 2021, Π.Ε. Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η δαπάνη αφορά την
ανάθεση υπηρεσίας
ανάπτυξης γεωγραφικού
πληροφοριακού
συστήματος καταγραφής
ελαιοτεμαχίων της Π.Ε.
Ευρυτανίας, απαραίτητου
για την κατάρτιση του
συντονισμού, την
εποπτεία και τον έλεγχο
των προγραμμάτων

03.073.
0879.01

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν

ειδικές
υπηρεσίες

5.000,00 30.817,13 17.075,63 8.741,50
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Β. Την εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπάνης μελέτης έργου από τον Π.Υ
Δημοσίων Επενδύσεων (φορέας 071), οικονομικού έτους 2021, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙ

Σ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η δαπάνη αφορά το έργο με
τίτλο «Επείγουσες μελέτες
βελτίωσης οδικού δικτύου
Κρέντη-Άγραφα (τμήμα
Κρέντη-Γέφυρα Καρβασαρά)
λόγω εκδήλωσης
κατολισθητικών-γεωλογικών
φαινομένων», σύμφωνα με τις
108/2020 & 9/2021 αποφάσεις
του Περιφερειακού Συμβουλίου
(ΚΑΠ 2021).
20REQ006880809

03.071.
9762.01

Μελέτες και
έρευνες για
εκτέλεση
έργων

100.000,00 150.000,00 37.200,00 12.800,00

Γ. Τις δαπάνες ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλων της Π.Ε. Ευρυτανίας, που
πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2020 και θα εξοφληθούν κατά το οικονομικό έτος 2021 για την
Π.Ε. Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:

καταπολέμησης του
δάκου.
21REQ008155766
Η δαπάνη αφορά τις
υπηρεσίες
εμπειρογνώμονα
ασφαλίσεων για
διερεύνηση της
ασφαλιστικής αγοράς και
κατάθεσης πρότασης
κατάλληλου
ασφαλιστικού
συμβολαίου για το έργο
«Εργασίες Κατεδάφισης
Κτιρίου Π.Ε.
Ευρυτανίας»,
απαραίτητων λόγω των
εξειδικευμένων γνώσεων
που απαιτούνται και
αφορούν την έγκριση των
όρων διακήρυξης του
παραπάνω έργου.

03.073.
0879.01

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν

ειδικές
υπηρεσίες

620,00 30.817,13 22.075,63 8.121,50

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια μίας (1)
ηλεκτρικής σκούπας
BGC3U131 BOSCH για
τις ανάγκες καθαριότητας
του κτιρίου που
στεγάζεται το ΚΕΣΥ
Νομού Ευρυτανίας.

03.073.
1699.01

Λοιπές
Προμήθειες 185,00 5.000,00 1.705,56 3.109,44
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε. ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

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

03.73.
0721.02

Ημερήσια αποζημίωση
μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό
εκτός όσων εντάσσονται

στους ΚΑΕ 0715,0716,0717

2.270,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 275

Πριν τη συζήτηση της επόμενης ομάδας θεμάτων ο κ. Δούρος επανέλαβε την πάγια
θέση της παράταξής του, “να έρθουν οι Προγραμματικές Συμβάσεις στο Περιφερειακό
Συμβούλιο”.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε πως “πολιτικά επιθυμούν να γίνει συζήτηση των θεμάτων
20, 21 & 22 στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εάν ωστόσο συζητηθούν, θα τοποθετηθούν
αναλόγως”.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 20ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και της 5ης Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας για το έργο της ΣΑΕΠ 066
με τίτλο: «Αναβάθμιση πολυδύναμου Περιφερειακού ιατρείου Γρανίτσας Δήμου Αγράφων» και
κ.α. 2017ΕΠ06600002. Β. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή
της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 32850/342/25-02-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και αναφέρει τα κάτωθι:

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

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

2. Την µε αριθµ. 62/2017 απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
(ΑΔΑ:7ΞΛΡ7ΛΗ-ΤΗΘ) ένταξη του έργου στην Συλλογική Απόφαση ΣΑΕΠ066.

3. Την με α.π. 57692 /23-5-2017 (ΑΔΑ:6Φ7Ε465ΧΙ8-Ε2Ω) Συλλογική Απόφαση Έργων, του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ με την ένταξη του έργου στην ΣΑΕΠ066, με κ.α
2017ΕΠ06600002

4. Το με αριθμ. Πρωτ. 32290/270/15-02-2021 έγγραφο Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ευρυτανίας
5. Την υπ΄ αριθμ. 14183/18-02-2021 (ΑΔΑ: 61ΣΔ469Η2Γ-ΓΣ6) απόφαση της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας &

Στερεάς Ελλάδας

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με την αριθµ. 62/2017 (ΑΔΑ:7ΞΛΡ7ΛΗ-ΤΗΘ) απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας προτάθηκε η ένταξη του έργου του θέματος στην Συλλογική Απόφαση ΣΑΕΠ066.
Με την με α.π. 57692/23-5-2017 (ΑΔΑ: 6Φ7Ε465ΧΙ8-Ε2Ω) Συλλογική Απόφαση Έργων, του

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, εντάχθηκε το έργο στην ΣΑΕΠ066, με κ.α
2017ΕΠ06600002 και προϋπολογισμό 340.000,00 €.

Με το με αριθμ. πρωτ. 32290/270/15-02-2021 έγγραφο της η Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ευρυτανίας διαβίβασε
προς έγκριση το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης του εν λόγω έργου.

Με την υπ΄ αριθμ. 14183/18-02-2021 (ΑΔΑ: 61ΣΔ469Η2Γ-ΓΣ6) απόφαση, της 5ης Υ.ΠΕ.
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκε η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύµβασης, οι όροι
της και ο ορίστηκε εκπρόσωπος µε τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
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Προγραμματικής Σύμβασης.
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την

υλοποίηση του έργου µε τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Η ανάγκη σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης προέκυψε, αφενός μεν από το
γεγονός ότι η 5η Υ.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ είναι ο Κύριος του Έργου και αφετέρου γιατί η
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει εξασφαλίσει την χρηματοδότησή του με την ένταξή του στην ΣΑΕΠ 066 του
ΠΔΕ της Περιφέρειας

Το έργο κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων ιατρικών
υπηρεσιών στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής με τη συντήρηση και επισκευή κατάλληλα της
κτιριακής και ηλεκτρομηχανολογικής υποδομής, για την εξυπηρέτηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των
προβλεπόμενων λειτουργιών και τη βελτίωση γενικότερα των κοινωνικών δεικτών του Δήμου Αγράφων.

Το έργο έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, και θα συμβάλλει
στην αναβάθμιση την παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών. Είναι σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας
της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην βελτίωση και στην
αναβάθμιση της καθημερινότητας των κατοίκων της εν λόγω περιοχής.

Επισυνάπτεται το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Μεταξύ

5ης Υ.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
και

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

για το την υλοποίηση του έργου:
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ »

2021
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Στη Λαμία, σήμερα την …../…../2021, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής «Συμβαλλόμενοι»:

1. H 5η Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Λάρισα (με ΑΦΜ: 999085439/ ΔΟΥ Β’
Λάρισας) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή κ. Φώτη Σερέτη και ο οποίος θα αποκαλείται
στο εξής «Κύριος του Έργου»,

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

Με βάση τις διατάξεις:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα τα άρθρα 100 αυτού και 278, όπως
τροποποιημένα ισχύουν.

2. Το ν.3329/2005 ¨Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις”, όπως
τροποποιήθηκε από το τρίτο άρθρο του Ν. 3527/2007.

3. Το ν.4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/17-02-2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.),αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις».

4. Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)».

5. Το ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

6. Το Π. Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α΄ 241), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 380/τ.Β΄/18-2-2016, ΦΕΚ 3847/τ.Β΄/30-11-2016, ΦΕΚ 4401/τ.Β΄/30-12-
2016 & ΦΕΚ 2201/τ.Β΄/28-6-2017).

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

8. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α /31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 ‘’Ανάθεση και εκτέλεση
δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις’’
(Α΄42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».

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

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

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

12. Το ν.4456/2017(ΦΕΚ 24/Α/1-3-2017) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ,
ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του
κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

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

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

15. Του άρθρου 21 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚΑ104/30.5.2020) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π.
«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-
19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την
επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις»

16. Του άρθρου 324 του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ Α 127/ 29-6-2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το
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Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις
στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.»

Και έχοντας υπόψη:

1. Την µε αριθµ. 62/2017 απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
(ΑΔΑ:7ΞΛΡ7ΛΗ-ΤΗΘ) με θέμα «Κατάρτιση εθνικού σκέλους Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
έτους 2017(ΣΑΕΠ/ΜΠ066, ΣΑΕΠ/ΜΠ366, ΣΑΕΠ/ΜΠ766, ΣΑΕΠ166, ΣΑΕΠ566, ΣΑΕΠ866)»,με την
οποία προτάθηκε η ένταξη του έργου στην Συλλογική Απόφαση ΣΑΕΠ066.

2. Την με α.π. 57692 /23-5-2017 (ΑΔΑ:6Φ7Ε465ΧΙ8-Ε2Ω) Συλλογική Απόφαση Έργων, με την οποία
εντάχθηκε το έργο στην ΣΑΕΠ066, με κ.α 2017ΕΠ06600002 και προϋπολογισμό 340.000,00 €.

3. Την υπ΄ αριθμ. 14183/18-02-2021 (ΑΔΑ: 61ΣΔ469Η2Γ-ΓΣ6) απόφαση της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας &
Στερεάς Ελλάδας, µε την οποία εγκρίθηκε η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύµβασης,
εγκρίθηκαν οι όροι της και ορίστηκε εκπρόσωπος µε τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύµβασης.

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

ΑΡΘΡΟ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για την
υλοποίηση όλου του έργου και συγκεκριμένα:

• Το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1)

• Τον σκοπό της προγραμματικής (άρθρο 2)

• Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3)

• Τη διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης & Χρονοδιάγραμμα (άρθρο 4)

• Το φορέα υλοποίησης του έργου (άρθρο 5)

• Τον Προϋπολογισμό, τους πόρους και τον τρόπο χρηματοδότησης του έργου (άρθρο 6)

• Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 7)

• Τη γεωγραφική θέση του υπό διαμόρφωση κτιρίου (άρθρο 8)

• Το όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και τις αρμοδιότητές του (άρθρο 9)

• Την αντισυμβατική συμπεριφορά - ρήτρες (άρθρο 10)

• Τις τροποποιήσεις της Σύμβασης (άρθρο 11)

• Τους όρους της Σύμβασης και τις τελικές διατάξεις (άρθρο 12)

ΑΡΘΡΟ 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης του
έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΓΡΑΦΩΝ», από τον Κύριο του Έργου στο Φορέα Χρηματοδότησης & Υλοποίησης. Με τη Σύμβαση αυτή,
θα υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση του έργου.

Η ανάγκη σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης προέκυψε, αφενός μεν από το γεγονός ότι η
5η Υ.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ είναι ο Κύριος του Έργου και αφετέρου γιατί η Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας έχει εξασφαλίσει την χρηματοδότησή του με την ένταξή του στην ΣΑΕΠ 066 του ΠΔΕ της
Περιφέρειας

Το έργο κρίνεται απαραίτητο για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών στους
κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής με τη συντήρηση και επισκευή κατάλληλα της κτιριακής και
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ηλεκτρομηχανολογικής υποδομής, για την εξυπηρέτηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των προβλεπόμενων
λειτουργιών και τη βελτίωση γενικότερα των κοινωνικών δεικτών του Δήμου Αγράφων.

Το έργο έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, και θα συμβάλλει στην
αναβάθμιση την παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών. Είναι σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην βελτίωση και στην αναβάθμιση
της καθημερινότητας των κατοίκων της εν λόγω περιοχής.

ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ». Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης
του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα
Υλοποίησης να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:
 Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
 Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων

Συμβάσεων.
 Υπογραφή των σχετικών εκτελεστικών συμβάσεων.
 Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
 Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
 Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή.
 Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου

Οι εργασίες που προβλέπονται να υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου είναι:

I. Κτιριακές παρεμβάσεις
 Θα γίνει αντικατάσταση των δαπέδων του κτιρίου όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 Θα γίνει αντικατάσταση των εσωτερικών κουφωμάτων του κτιρίου.
 Θα γίνει αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων με ενεργειακά κουφώματα και ενεργειακούς

υαλοπίνακες.
 Θα κατασκευασθούν εκ νέου οι υφιστάμενοι χώροι λουτρών και αποχωρητηρίων.
 Θα γίνει θερμομόνωση της οροφής
 Θα γίνει εξωτερική θερμομόνωση του κελύφους με διογκωμένη γραφιτούχα πολυστερίνη.
 Θα γίνει ανακαίνιση των εσωτερικών και εξωτερικών χρωματισμών του κτιρίου
 Θα κατασκευαστούν νέα ερμάρια
 Στον περιβάλλοντα χώρο θα κατασκευαστεί βιομηχανικό δάπεδο, νέα σκάλα ανόδου και επικλινούς

ράμπας για χρήση των ΑΜΕΑ και νέο στέγαστρο για τη στάθμευση ασθενοφόρου σε επαφή με το
κτίριο.

II. Ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις
 Θα γίνει ανακαίνιση της ύδρευσης και αποχέτευσης του κτιρίου
 Το σύστημα θέρμανσης θα αναβαθμιστεί
 Θα γίνουν παρεμβάσεις στο τομέα της πυροπροστασίας.
 Θα γίνει ανακαίνιση της ηλεκτρικής εγκατάστασης κ.λ.π.

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα
πέντε (45) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση
του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή.

2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
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3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται µε έγγραφη συμφωνία
των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης έως και
12 μήνες.

ΑΡΘΡΟ 5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Φορέας υλοποίησης του έργου ορίζεται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας υποχρεούται να προχωρήσει,
ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες, στη σύνταξη και έγκριση των τευχών δημοπράτησης έργου, καθώς και
στην κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί εκτελέσεως δημοσίων έργων της κείμενης
εν γένει εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα Προγραμματική
Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 340.000,00€ (με ΦΠΑ). και αναλύεται ως
ακολούθως:

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 116.021,90€

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 84.826,42€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 200.848,32€

Γ.Ε & Ο.Ε. (18%) 36.152,70 €

ΣΥΝΟΛΟ 237.001,02€

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 35.550,15€

ΣΥΝΟΛΟ 272.551,17€

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ) 1300,00€

ΣΥΝΟΛΟ 273.851,17€

Γ.Ε & Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 234,00€

ΣΥΝΟΛΟ 274.085,17€

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 108,38 €

ΣΥΝΟΛΟ 274.193,55€

ΦΠΑ (24%) 65.806,45€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 340.000,00 €

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, που αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ΣΑΕΠ 066-ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:
2017ΕΠ06600002

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σταδιακά μετά από την πιστοποίηση των εργασιών σύμφωνα µε τις
διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων.

Η πληρωμή του έργου θα πραγματοποιηθεί από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας
(σχετική η υπ' αριθμ. πρωτ.. 33007/344/16-2-2021 (ΑΔΑ:Ψ67Λ7ΛΗ-Α56) απόφαση Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας), σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις.

Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης, βαρύνει αποκλειστικά πόρους της 5ης Υ.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας Σύμβασης καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνει
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τις κατωτέρω υποχρεώσεις:
Η 5Η Υ.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ως Κύριος του έργου, αναλαμβάνει:

• Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του
αντικειμένου της παρούσας σύμβασης και την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή
διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.

• Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες μελέτες που έχει στη διάθεσή του.

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

• Να χρηματοδοτήσει από ιδίους πόρους ενέργειες δημοσιότητας και προβολής του έργου (δελτία τύπου,
δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο, ανάρτηση ενημερωτικής πινακίδας στο χώρο του έργου) με σκοπό την
ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης και χρηματοδότησης του από την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας.

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

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - ΠΕ Ευρυτανίας, ως φορέας υλοποίησης, αναλαμβάνει:

• Την χρηματοδότηση του έργου, η οποία θα γίνει από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΣΑΕΠ 066 με κωδικό 2017ΕΠ06600002

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

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

• Να μεριμνά για λογαριασμό του Κύριου του έργου, για την έκδοση οποιασδήποτε αδειοδότησης
απαιτείται για την εκτέλεση του έργου (π.χ. άδεια δόμησης ή μικρής κλίμακας ή 48ωρη ενημέρωση στην
ΥΔΟΜ του Δήμου Καρπενησίου κλπ).

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

• Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.

• Να διενεργήσει το διαγωνισμό, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών
συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.

• Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές.

• Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει της σχετικής εκτελεστικής
σύμβασης.

Οι δύο ανωτέρω συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ορίσουν εκπροσώπους τους με
τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου του άρθρου 9 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 8. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ

Το υπό διαμόρφωση κτίριο του Πολυδύναμου Ιατρείου Γρανίτσας βρίσκεται εντός οικισμού Γρανίτσας ΔΕ
Απεραντίων Δήμου Αγράφων.

ΑΡΘΡΟ 9. ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

Τα συμβαλλόμενα μέρη για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ορίζουν Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, με τους
νόμιμους αναπληρωτές τους, και ειδικότερα:

1. Δύο εκπροσώπους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- ΠΕ Ευρυτανίας :

• ...................................................................................................................

• ...................................................................................................................
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2. Έναν εκπρόσωπο της 5ης Υ.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ :

• Τον κ. Φώτιο Σερέτη Διοικητή της 5ηςΥΠΕ ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος

τον κ. Ηλία Τσιαούση, Υποδιοικητή της 5ης Υ.ΠΕ..

Ο καθένας από τους συμβαλλομένους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποτεδήποτε τον
εκπρόσωπό του στην Επιτροπή με σχετική απόφασή του.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής θα διαρκέσει όσο χρόνο και η παρούσα Σύμβαση

Η συγκρότηση και η σύγκληση της Επιτροπής θα γίνεται με πρόσκληση του Προέδρου της. Η Επιτροπή
παρακολουθεί την εκτέλεση των εργασιών και την τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης,
πιστοποιεί την πρόοδο υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, εισηγείται στους
συμβαλλόμενους για τη συγκρότηση Ομάδας Επίβλεψης του Έργου, εισηγείται προς τους συμβαλλόμενους
την τυχόν παράταση της σύμβασης, καθώς επίσης επιλύει κάθε διαφωνία σχετικά με την ερμηνεία ή τον
τρόπο εφαρμογής της, που τυχόν θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων.
Η Επιτροπή συνεδριάζει μετά την ολοκλήρωση κάθε σταδίου του έργου και εκτάκτως όποτε κρίνεται
απαραίτητο, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο
άρθρο 8 της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
Οι συνεδριάσεις λαμβάνουν χώρα στην έδρα του Φορέα Χρηματοδότησης. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να πραγματοποιηθούν και με τηλεδιάσκεψη, χωρίς τη φυσική
παρουσία ορισμένων ή του συνόλου των μελών, και με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο, το οποίο πρέπει
να ορίζεται ρητώς στην πρόσκληση που απευθύνει ο Πρόεδρος στα μέλη. Στην περίπτωση αυτή, η απαρτία
της Επιτροπής, στην οποία προσμετρώνται και τα μέλη που συμμετέχουν στη συνεδρίαση μέσω
τηλεδιάσκεψης, καταγράφεται από τον Πρόεδρο. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής της συνεδρίασης
που παρέχεται από την τεχνολογία, εφόσον χρησιμοποιηθεί, πρέπει να αποτρέπει οποιαδήποτε
τροποποίηση των όσων διαμείβονται στην τηλεδιάσκεψη και να βοηθά στην επεξεργασία των πρακτικών,
χωρίς να δημιουργούνται ασάφειες και αμφισβητήσεις.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΡΗΤΡΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της Σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από
οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των
αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση
από της πλευράς του ενός μέρους έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία.

Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για
τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν και να μεριμνούν για τη συμβιβαστική
επίλυση των διαφορών, που ενδεχόμενα να προκύπτουν μεταξύ τους από την εφαρμογή της
παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των
όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα διευθετείται από την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα καθ’ ύλην και δικαιοδοσία
αρμόδια Δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να
τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της Σύμβασης.

Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης (για διάστημα έως και 12 μήνες), δύναται να χορηγηθεί
έως το τέλος της Πράξης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου, και τη
σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης. Η ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της
προγραμματικής σύμβασης, δεν μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου
αυτής.
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ΑΡΘΡΟ 12. ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση είναι πλαίσιο συμφωνίας και το περιεχόμενό της μπορεί να
εξειδικεύεται και να τροποποιείται κάθε φορά εγγράφως με ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των
συμβαλλομένων για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου.

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

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς
απόδειξη, αφού αναγνώσθηκε η Σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε έξη (6) πρωτότυπα, εκ των οποίων η 5η
Υ.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ έλαβε δύο (2).

Για την 5ηΥ.Π.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο Διοικητής

ΦΩΤΗΣ ΣΕΡΕΤΗΣ

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
Ο Περιφερειάρχης

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ
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Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως “πρόκειται για θέμα αρμοδιότητας του Περιφερειακού
Συμβουλίου και εκεί θα έπρεπε να συζητηθεί…”. Εφόσον, όμως, τίθεται προς συζήτηση στην
Οικονομική Επιτροπή, δεν έχουν αντίρρηση ως παράταξη να το ψηφίσουν, δεδομένου ότι
“αφορά χρήσιμη και αναγκαία παρέμβαση”.

Ομοίως, οι κ.κ. Δούρος, Αναγνωστάκης και Μπατζελή έδωσαν θετική ψήφο.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει τη σύναψη σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας και της 5ης Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, για το έργο της ΣΑΕΠ 066
με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ » και κ.α. 2017ΕΠ06600002, σύμφωνα με το ως άνω συνημμένο σχέδιο.

Β. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της.
Γ. Ορίζει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, από πλευράς Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας, τα ακόλουθα δύο (2) μέλη και τους αναπληρωτές τους, ως εξής:
Καρακώστα Αικατερίνη του Κωνσταντίνου, ΤΕ Μηχανικών Τεχνολόγων Μηχανικών/

Γενιτσαρόπουλο Νικόλαο του Σεραφείμ, ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδομής,

Πεταρούδη Δημήτριο του Σταύρου, ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών Μηχανικών/ Κοντοπάνο
Κωνσταντίνο του Σπυρίδωνα, ΠΕ Μηχανικών Πολιτικών Μηχανικών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 276

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση τροποποίησης (παράταση προθεσμίας) της Προγραμματικής Σύμβασης
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την
εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου του Τροπαίου Σύλλα στον
Ορχομενό Βοιωτίας και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 35785/362/19-02-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού κι αναφέρει τα εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
 Το έργο του θέματος, σε συνέχεια της αρ. 201/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου,

(Α∆Α: 6ΑΒΖ7ΛΗ-ΦΟΑ) προτάθηκε για ένταξη στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) έτους 2016 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και εντάχθηκε στην
Συλλογική Απόφαση ΣΑΕΠ 766 με Κ.Α. 2016ΕΠ76600006 και προϋπολογισμό 437.000,00 € με
την 128932/6-12-2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Α∆Α:
ΩΞΖ94653Ο7-7ΝΓ).

 Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του Έργου, το έργο αφορά δράσεις για την αποκατάσταση και
ανάδειξη του μνημείου του Τροπαίου του Σύλλα στον Ορχομενό Βοιωτίας και την διαμόρφωση
του περιβάλλοντα χώρου. Επίσης, περιλαμβάνει και την απόκτηση εδαφικής έκτασης. Τα
υποέργα είναι: 1ο Υποέργο «Αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου του Τροπαίου Σύλλα
στον Ορχομενό Βοιωτίας και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου» και 2ο Υποέργο «Απόκτηση
εδαφικές έκτασης για την υλοποίηση του έργου».

 Στις 6-9-2018 υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναγκαία για την εκτέλεση του έργου.

 Στις 7-2-2019 υπογράφηκε η 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης που αφορούσε
μικρής κλίμακας τροποποίηση του Παραρτήματος Ι (ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ως προς το
χρονοδιάγραμμα πρόσληψης προσωπικού.

 Η δυνατότητα παράτασης της προγραμματικής σύμβασης κατά 24 μήνες (σύνολο) προβλέπεται
στην από 6-9-2018 Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης του Έργου (όπως αυτή
ισχύει κατόπιν της από 7-2-2019 1ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης
Πολιτισμικής Ανάπτυξης του Έργου), άρθρο 4 και σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία
(άρθρο 9 και 11 της προαναφερθείσας Σύμβασης).

 Η Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης συνέταξε το από 2-2-2021
Πρακτικό σύμφωνα με το οποίο:
Κατά την πορεία υλοποίησης του έργου (εκτέλεση του έργου με αυτεπιστασία) παρουσιάστηκαν
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δυσχέρειες οι οποίες οφείλονται στον Covid-19. Οι περιορισμοί στη μετακίνηση δεν επέτρεψαν την
εντατικοποίηση των εργασιών σε ένα έργο κατεξοχήν επί του πεδίου, αλλά και οι καθυστερήσεις στο
γραφειοκρατικό σκέλος του έργου έως ότου επιτευχθεί ο απαραίτητος συντονισμός μέσω των
τηλεδιασκέψεων.

Επιπροσθέτως, υπάρχει καθυστέρηση στο δικαστικό σκέλος της οριστικοποίησης της
απαλλοτρίωσης που αφορά στο Υποέργο 2 (απαλλοτρίωση εκτάσεων), εξαιτίας των συνθηκών.

Παρά τις δυσχέρειες όμως, τονίστηκε ότι το έργο εξελίσσεται και είναι εφικτό να ολοκληρωθεί με
απλή παράταση του χρονοδιαγράμματος, χωρίς να τροποποιηθεί η προβλεπόμενη συνολική δαπάνη του
έργου. Για τον σκοπό αυτό συζητήθηκαν οι εργασίες που υπολείπονται και συντάχθηκε το νέο,
τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα.

Επίσης επιβεβαιώθηκε η δυνατότητα παράτασης, όπως αυτή αναφέρεται στο Πρακτικό της
Ομάδας Επίβλεψης του Υποέργου 1.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης όπως προκύπτει, προτείνει την παράταση της χρονικής διάρκειας της
προγραμματικής σύμβασης κατά είκοσι τέσσερις (24) μήνες και την τροποποίηση - προσαρμογή
αντίστοιχα του χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση του έργου.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως “πρόκειται για θέμα αρμοδιότητας του Περιφερειακού
Συμβουλίου και εκεί θα έπρεπε να συζητηθεί…”. Εφόσον, όμως, τίθεται προς συζήτηση στην
Οικονομική Επιτροπή και κυρίως λόγω της καθυστέρησης των απαλλοτριώσεων, θα
αποδεχτούν την παράταση.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) την τροποποίηση της από 6-09-2018 Προγραμματικής Σύμβασης (όπως αυτή ισχύει

κατόπιν της από 7-02-2019 1ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής
Ανάπτυξης του έργου) μεταξύ της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” και του “Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού”, για την υλοποίηση του έργου της ΣΑΕΠ766, με κ.α
2016ΕΠ76600006 «Αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου του Τροπαίου Σύλλα στον
Ορχομενό Βοιωτίας και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου», που αφορά την παράταση της
συνολικής προθεσμίας κατά είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με ημερομηνία λήξης στις 6-03-2023,
καθώς και

β) το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του Παραρτήματος 1 του παρόντος (συνημμένο
χρονοδιάγραμμα), το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της τροποποίησης της εν λόγω
προγραμματικής σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 6-09-2018 Προγραμματική Σύμβαση.
2. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ως νόμιμο εκπρόσωπο, για την

υπογραφή της τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 277

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης (παράταση προθεσμίας) της Προγραμματικής
Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Δήμο Θηβαίων για την εκτέλεση του έργου
της ΣΑΕΠ766 με ΚΑ:2017ΕΠ76600017 και τίτλο: «Κατασκευή χώρου νέας λαϊκής αγοράς και
χώρων εμποροπανήγυρης».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 35155/359/19-02-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού κι αναφέρει τα εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
 Το έργο του θέματος με την αρ. 183/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (Α∆Α:

7Μ5Α7ΛΗ-ΠΥΓ) προτάθηκε για ένταξη στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) έτους 2017 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Εντάχθηκε στην Συλλογική
Απόφαση ΣΑΕΠ 766 με Κ.Α. 2017ΣΑΕΠ76600017 και προϋπολογισμό 755.000,00 € με την
αριθμ. 128178/22-11-2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
(Α∆Α: Ψ95Μ465ΧΙ8-Ο6Μ).

 Στις 8/3/2018 υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
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και του Δήμου Θηβαίων, αναγκαία για την εκτέλεση του έργου. Η διάρκεια της προγραμματικής
σύμβασης είναι τριάντα έξι (36) μήνες. Στο άρθρο 10 της προγραμματικής σύμβασης
προβλέπεται η τροποποίησή της μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης.

 Στις 8/4/2019 υπογράφηκε η εκτελεστική σύμβαση για την κατασκευή του έργου με συνολική
δαπάνη 266.145,53 € και προθεσμία εκτέλεσης του έργου δώδεκα (12) μήνες. Για την
ολοκλήρωση του έργου έχει χορηγηθεί παράταση μέχρι τις 30/9/2020.

 Η Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης συνέταξε το 1ο/9-2-2021
Πρακτικό σύμφωνα με το οποίο προτείνει την παράταση της χρονικής διάρκειας της
προγραμματικής σύμβασης κατά δώδεκα (12) μήνες και την τροποποίηση - προσαρμογή
αντίστοιχα του χρονοδιαγράμματος.
Η παράταση της προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με την επιτροπή είναι απαραίτητη
για να συμπεριληφθεί και ο χρόνος της υποχρεωτικής συντήρησης από τον ανάδοχο του
έργου μέχρι και την οριστική του παραλαβή.

Το λόγο έλαβε αρχικά η κα Μπατζελή, δηλώνοντας τα παρακάτω:
“Λαμβάνοντας υπόψη ότι στην εισήγηση αναφέρεται, μεταξύ δεδομένων για τις

διαδικασίες έγκρισης και παρατάσεων, ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής
Σύμβασης συνέταξε το 1ο/9-2-2021 πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο προτείνει την παράταση
της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης κατά δώδεκα (12) μήνες και την
τροποποίηση - προσαρμογή αντίστοιχα του χρονοδιαγράμματος. Η παράταση της
προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με την επιτροπή είναι απαραίτητη, για να συμπεριληφθεί
και ο χρόνος της υποχρεωτικής συντήρησης από τον ανάδοχο του έργου μέχρι και την
οριστική του παραλαβή”.

Ερωτάμε: “Σε ποια φάση βρίσκεται η υλοποίηση του έργου, που έχει αρχίσει από το
2019; Ο χρόνος συντήρησης σημαίνει ότι έχει γίνει παραλαβή όχι του τελικού έργου, αλλά
μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό όρους; Τι απαιτείται να συμπληρωθεί στο έργο ή τι πρέπει να
ελέγξουν οι Τεχνικές Υπηρεσίες, ώστε να προβούν στη διαδικασία τελικής παραλαβής;
Κι αυτό διότι: Βάσει του Νόμου 3669/2008 περί κύρωσης παράδοσης δημόσιων έργων : α) στο
άρθρο 71 αναφέρεται ότι πρέπει να υπάρχει βεβαίωση περαίωσης από τον επιβλέποντα και να
αναφέρει το ποια έργα έχουν περαιωθεί και μπορεί να παραδοθούν προς χρήση (πριν την
οριστική παραλαβή) και ποια δεν έχουν περαιωθεί. Η αίτηση περαίωσης των έργων δεν
αναπληρώνει την παραλαβή. β) στο άρθρο 75 σχετικά με την οριστική παράδοση αναφέρεται
ότι η «οριστική παραλαβή γίνεται μετά την προσωρινή και την πάροδο του υποχρεωτικού από
τον ανάδοχο συντήρηση»”.

Ο κ. Τασιός έκανε μια σύντομη αναφορά στο ιστορικό του έργου, διευκρινίζοντας πως
“αυτό επιβλέπεται και εκτελείται από το δήμο Θηβαίων, που είναι η προϊσταμένη και διευθύνουσα
υπηρεσία. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ως χρηματοδότης και συμπράττουσα στην
προγραμματική σύμβαση πρέπει να δώσει την παράταση, ώστε να είναι μέσα στους χρόνους της
παραλαβής από το δήμο. Πρόκειται για μια κλασική προγραμματική σύμβαση, που
χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ”.

Ο κ. Χρονάς επισήμανε πως “πρόκειται για θέμα αρμοδιότητας του Περιφερειακού
Συμβουλίου και εκεί θα έπρεπε να συζητηθεί…”. Αφού όμως τίθεται προς συζήτηση στην
Οικονομική Επιτροπή, δήλωσε πως “δεν αντιλαμβάνονται ως παράταξη, γιατί συγχέεται η
κατασκευή με την συντήρηση του έργου που είναι εκτός προγραμματικής σύμβασης… Εφόσον,
δηλαδή, η συντήρηση δεν περιέχεται στους στόχους της προγραμματικής σύμβασης…”.

Κατόπιν αυτών, δίνουν αρνητική ψήφο.

Κατά την ψηφοφορία, η κα Μπατζελή έλαβε το λόγο για την αιτιολόγηση της ψήφου και
δήλωσε τα εξής: «Ψηφίζουμε λευκό, διότι η εισήγηση είναι ελλιπής, δεν δίνει πλήρη εικόνα της
φάσης που βρίσκεται το έργο και ποιες διεργασίες έχουν γίνει από τον διοικητικό μηχανισμό σε
όλες τις φάσεις υλοποίησής του, πριν την οριστική παράδοση. Δεν έχει γίνει προσωρινή
παράδοση. Δεν αναφέρεται ποια είναι η πάροδος της υποχρεωτικής συντήρησης, η οποία και
δεν χρηματοδοτείται από δημοσίους πόρους».
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Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς έδωσαν θετική ψήφο.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε λευκό, λόγω ελλιπούς ενημέρωσης και μη πειστικών
απαντήσεων.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει:
α) την 1η τροποποίηση της από 8-03-2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της

“Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” και του “Δήμου Θηβαίων”, για την υλοποίηση του έργου της
ΣΑΕΠ766, με κ.α 2017ΕΠ76600017 «Κατασκευή χώρου νέας λαϊκής αγοράς και χώρων
εμποροπανήγυρης», που αφορά την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά δώδεκα (12)
μήνες, με ημερομηνία λήξης στις 8/3/2022, καθώς και

β) το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του Παραρτήματος 2 του παρόντος (συνημμένο
χρονοδιάγραμμα), το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 1ης τροποποίησης της εν
λόγω προγραμματικής σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 8-03-2018 Προγραμματική Σύμβαση.
2. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ως νόμιμο εκπρόσωπο, για την

υπογραφή της 1ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 278

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Ανακαίνιση εξωτερικών όψεων, χώρων
υγιεινής και H/M εγκαταστάσεων του κτιρίου της ΔΤΕ», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
38835/1895/23-02-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) Τη δημοπράτηση και κατασκευή του έργου: «Ανακαίνιση εξωτερικών όψεων, χώρων

υγιεινής και H/M εγκαταστάσεων του κτιρίου της ΔΤΕ», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ,
με ανοικτό διαγωνισμό, κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
(άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016).

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, αλλά
δεν κατατεθεί καμία προσφορά.

β) Τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και
έγγραφα, όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, στη
διακήρυξη κλπ., (ειδικότερα: άρθρο 2.3 διακήρυξης-παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών
στους οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6 διακήρυξης-απόφαση αποδοχής αιτήματος προσφέροντα
για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς και απόρριψή της στο υποσύστημα
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, άρθρο 4.1.α διακήρυξης-
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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 279

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Ανέγερση μουσείου εκκλησιαστικού πολιτισμού
Κέντρο έρευνας, εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης και ψηφιακής διαχείρισης εκκλησιαστικής
πολιτιστικής κληρονομιάς Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος», προϋπολογισμού 2.450.000,00 € με
ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 40343/1997/25-02-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως έχουν εκφράσει “σοβαρές διαφωνίες για την επιλεκτική
συμπεριφορά της Περιφερειακής Αρχής υπέρ των Μητροπόλεων και του σχεδιασμού τους…
Πολλές φορές η Περιφέρεια αναλαμβάνει ευθύνες και υποχρεώσεις, που δεν της ανήκουν…
Υποκαθιστά τις υποχρεώσεις της Εκκλησίας”.

Σε αυτή τη βάση, καταψηφίζουν την εισήγηση.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε πως “με βάση και το προηγούμενο 7ο θέμα σχετικά με την
Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδας, όπου τόνισε ότι έπρεπε να υπάρχει άλλη προτεραιοποίηση στις
ανάγκες λόγω κοινωνικοοικονομικής συγκυρίας, για αυτούς ακριβώς τους λόγους θα ψηφίσει κι
εδώ λευκό”.

Οι κ.κ. Δούρος και Μπατζελή ψηφίζουν λευκό.

Ο κ. Σιαλμάς δήλωσε πως “το εν λόγω έργο συμβάλλει στην πολιτιστική ανάπτυξη της
περιοχής μας” και για αυτό το ψηφίζει.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει:
α) Τη δημοπράτηση και κατασκευή του έργου: «Ανέγερση μουσείου εκκλησιαστικού

πολιτισμού Κέντρο έρευνας, εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης και ψηφιακής διαχείρισης
εκκλησιαστικής πολιτιστικής κληρονομιάς Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος», προϋπολογισμού
2.450.000,00 € με ΦΠΑ, με ανοικτό διαγωνισμό, κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς, με επιμέρους
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ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016).
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, αλλά
δεν κατατεθεί καμία προσφορά.

β) Τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και
έγγραφα, όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, στη
διακήρυξη κλπ., (ειδικότερα: άρθρο 2.3 διακήρυξης-παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών
στους οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6 διακήρυξης-απόφαση αποδοχής αιτήματος προσφέροντα
για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς και απόρριψή της στο υποσύστημα
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, άρθρο 4.1.α διακήρυξης-
κοινοποίηση στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.θ
διακήρυξης-κοινοποίηση στους προσφέροντες την απόφαση έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης
και παροχή πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.ι
διακήρυξης-γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, την
ημέρα και ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, άρθρο 4.2.α
διακήρυξης-πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.γ
διακήρυξης-πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου, άρθρο 4.2.δ διακήρυξης-κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με
αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο και
ανάρτηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», άρθρο 4.2.ε διακήρυξης-πρόσκληση για υποβολή, 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 280

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση των όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του υποέργου: «Συντήρηση και
αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός ρεμάτων Σκίτσα και Ύλαιθου από φερτά υλικά»,
προϋπολογισμού 153.251,62 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών
έργων και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών από φερτά υλικά της Π.Ε. Φωκίδας».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 39120/865/24-02-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Δούρος έδωσε θετική ψήφο. Αναφέρθηκε, ωστόσο, στον προγραμματισμό που
πρέπει να γίνεται και στις δύσκολες καιρικές συνθήκες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κάθε
φορά.

Ο κ. Χρονάς επαίνεσε την τεχνική υπηρεσία της Φωκίδας, “η οποία έγκαιρα και νωρίτερα
από τους άλλους προγραμματίζει. Περιμένει να δει τέτοιου είδους προγραμματισμό και από τις
άλλες τεχνικές υπηρεσίες”, δήλωσε.

Ομοίως η κα Μπατζελή επικρότησε αυτό που είπε ο κ. Χρονάς, καθώς, όπως φαίνεται,

ΑΔΑ: 61ΖΨ7ΛΗ-9ΞΛ



63

“οι τεχνικές υπηρεσίες της Φωκίδας λειτουργούν με πολύ ορθολογικό και οργανωμένο τρόπο”.

Ο κ. Σιαλμάς θέλησε να τονίσει, όπως και ο κ. Χρονάς, ότι “οι τεχνικές υπηρεσίες θα
πρέπει να δημοπρατούν στο σωστό χρόνο τα έργα που αφορούν καθαρισμούς ρεμάτων κτλ,
ώστε να γίνονται έγκαιρα οι απαιτούμενες εργασίες κι όχι μέσα στο χειμώνα”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) την ηλεκτρονική δημοπράτηση του υποέργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση

τεχνικών έργων και καθαρισμός ρεμάτων Σκίτσα και Ύλαιθου από φερτά υλικά»,
προϋπολογισμού 153.251,62 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών
έργων και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών από φερτά υλικά της Π.Ε. Φωκίδας», με κωδικό
αριθμό ΣΑΕΠ του Π.Δ.Ε. της ΣΑΕΠ Π.Ε Φωκίδας, με ανοικτό διαγωνισμό και το σύστημα
προσφοράς, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).

β) Τους όρους της δημοπρασίας, σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης.
γ) Τη διακήρυξη & την περίληψη διακήρυξης.
δ)Τη δαπάνη του υποέργου, προϋπολογισμού 153.251,62 € με ΦΠΑ, από πιστώσεις

ΣΑΕΠ566, με ΕΝΑΡΙΘΜΟ 2016ΕΠ56600000.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως Αρχή διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Εξουσιοδοτεί:
α) Τον Προϊστάμενο της ΔΤΕ Π.Ε. Φωκίδας, να προβεί στην κλήρωση μέσω του

ηλεκτρονικού συστήματος Μη.ΜΕΔ για τη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη
δημοπρασία, να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και νέα ημερομηνία
διεξαγωγής αυτού σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν
διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί, αλλά δεν
κατατεθεί καμία προσφορά.

β) Τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας δια του προϊσταμένου της, μέσω
του πιστοποιημένου χρήστη και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» να εκδώσει
συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις
ηλεκτρονικές δημοπρασίες, στη διακήρυξη κ.λ.π., ειδικότερα όπως:

 Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς, άρθρο 2
παραγ. 2.3 της διακήρυξης.
 Με σχετική απόφαση του Προϊσταμένου ΔΤΕ, να γίνεται δεκτό το αίτημα του
προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς, όπως ορίζει το
άρθρο 3, παραγ. 3.6 της διακήρυξης.
 Κοινοποίηση στους προσφέροντες του σχετικού καταλόγου συμμετεχόντων, άρθρο
4, παραγ. 4.1.α της διακήρυξης.
 Κοινοποίηση στους προσφέροντες της απόφασης έγκρισης του πρακτικού
ανάθεσης και παροχής πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών
συμμετεχόντων, άρθρο 4, παραγ. 4.1.θ της διακήρυξης.
 Γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς, που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές,
της ημέρας και ώρας της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού,
άρθρο 4, παραγ. 4.1.ι της διακήρυξης
 Να προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, άρθρο 4,
παραγ 4.2α της διακήρυξης.
 Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο και να αναρτά τα
δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου μέσω της λειτουργικότητας «Συνημμένα
Ηλεκτρονικού διαγωνισμού», άρθρο 4, παραγ 4.2. δ της διακήρυξης.
 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει επικαιροποιημένα
δικαιολογητικά, να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού και να κοινοποιεί την
απόφαση κατακύρωσης, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνίας», άρθρο 4, παραγ
4.2 .ε της διακήρυξης.
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 Να μεταθέσει με απόφασή του την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
ηλεκτρονικών προσφορών και την αποσφράγιση αυτών σε άλλη ημέρα, αν για λόγους
ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα
ημέρα ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά. Επίσης, να
κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους προσφέροντες την απόφαση αυτή εντός πέντε (5)
τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν τη νέα ημερομηνία και να αναρτηθεί αυτή στο
ΚΗΔΜΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, και να ζητά από τον προσφέροντα
να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.
 Να κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, να
ειδοποιεί και να παρέχει πρόσβαση μέσω της λειτουργίας της Επικοινωνίας» στο σύνολο
των στοιχείων του διαγωνισμού και να διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις, άρθρο 4, παραγ 4.3 της
διακήρυξης,

προκειμένου οι επιμέρους διαδικασίες και φάσεις του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και την διακήρυξη, να ολοκληρώνονται σε σύντομο
χρονικό διάστημα προς όφελος των έργων και των οικονομικών φορέων του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 281

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση των όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου από Βουνιχώρα προς Γαλαξίδι 1300Μ», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 34171/774/17-02-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) Την ηλεκτρονική δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου από

Βουνιχώρα προς Γαλαξίδι 1300Μ», με κωδικό αριθμό ΚΑΠ (ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2021) του ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠ-ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ - ΕΤΟΣ 2021, με ανοικτό διαγωνισμό
και το σύστημα προσφοράς, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).

β) Τους όρους της δημοπρασίας, σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης.
γ) Τη διακήρυξη & την περίληψη διακήρυξης.
δ) Τη δαπάνη του έργου, προϋπολογισμού 200.000€ με ΦΠΑ, από πιστώσεις ΚΑΠ –

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΕΤΟΣ 2021.

2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως Αρχή διενέργειας του διαγωνισμού.

3. Εξουσιοδοτεί:
α) Τον Προϊστάμενο της ΔΤΕ Π.Ε. Φωκίδας να προβεί στην κλήρωση μέσω του

ηλεκτρονικού συστήματος Μη.ΜΕΔ, για την συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη
δημοπρασία, να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και να ορίσει νέα
ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε
λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί, αλλά
δεν κατατεθεί καμία προσφορά.

β) Τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας, δια του προϊσταμένου της, μέσω
του πιστοποιημένου χρήστη και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να εκδώσει
συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις
ηλεκτρονικές δημοπρασίες, στη διακήρυξη κ.λ.π., ειδικότερα όπως:

 Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς, άρθρο 2
παραγ. 2.3 της διακήρυξης.
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 Με σχετική απόφαση του Προϊσταμένου ΔΤΕ, να γίνεται δεκτό το αίτημα του
προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς, όπως
ορίζει το άρθρο 3 παραγ. 3.6 της διακήρυξης.

 Κοινοποίηση στους προσφέροντες του σχετικού καταλόγου συμμετεχόντων, άρθρο 4
παραγ. 4.1.α της διακήρυξης.

 Κοινοποίηση στους προσφέροντες της απόφασης έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης
και παροχής πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων,
άρθρο 4 παραγ. 4.1.θ της διακήρυξης

 Γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς, που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, της
ημέρας και ώρας της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού,
άρθρο 4 παραγ. 4.1.ι της διακήρυξης

 Να προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, άρθρο 4
παραγ 4.2α της διακήρυξης.

 Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών σε
κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο και να αναρτά τα
δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου μέσω της λειτουργικότητας «Συνημμένα
Ηλεκτρονικού διαγωνισμού», άρθρο 4 παραγ 4.2. δ της διακήρυξης.

 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει επικαιροποιημένα
δικαιολογητικά και να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού και να
κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνίας»,
άρθρο 4 παραγ 4.2 .ε της διακήρυξης.

 Να μεταθέσει με απόφασή του την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
ηλεκτρονικών προσφορών και την αποσφράγιση αυτών σε άλλη ημέρα, αν για
λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά
την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά.
Επίσης, να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους προσφέροντες την απόφαση αυτή εντός
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν τη νέα ημερομηνία και να αναρτηθεί
αυτή στο ΚΗΔΜΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, και να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, την διάρκεια ισχύος της προσφοράς
και της εγγύησης συμμετοχής.

 Να κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, να ειδοποιεί
και να παρέχει πρόσβαση, μέσω της λειτουργίας της Επικοινωνίας», στο σύνολο των
στοιχείων του διαγωνισμού και να διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις, άρθρο 4 παραγ 4.3
της διακήρυξης,

προκειμένου οι επιμέρους διαδικασίες και φάσεις του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και τη διακήρυξη να ολοκληρώνονται σε σύντομο
χρονικό διάστημα προς όφελος των έργων και των οικονομικών φορέων του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 282

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρακτικού II και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Γραμματικοπούλειο Τρίγκειο και Μπάλειο ΘΧΠ Ιτέας - Ανέγερση νέας πτέρυγας - Διαμόρφωση
περιβάλλοντος χώρου - εξοπλισμός», προϋπολογισμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 39483/876/24-02-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Δούρος ξεκαθάρισε πως θα είναι πάντα θετικός. Ζήτησε, όμως, να μάθει τι θα γίνει
και με το γηροκομείο της Άμφισσας. “Θα ήταν μια εναλλακτική, γιατί υπάρχουν πολλά
προβλήματα σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες”, δήλωσε.

Ο κ. Χρονάς χαρακτήρισε δόκιμη την παρατήρηση του κ. Δούρου στη συγκεκριμένη
περίπτωση και δήλωσε πως δεν έχουν αντίρρηση ως παράταξη... Επιφυλάσσονται, ωστόσο “να
συζητήσουν για τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας αυτού του ιδρύματος… για τις
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οικονομικές εκκρεμότητες της διαχείρισής του”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. ΙΙ/22-02-2021 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με Α.Α.

ΕΣΗΔΗΣ 93589, του έργου: «Γραμματικοπούλειο Τρίγκειο και Μπάλειο ΘΧΠ Ιτέας - Ανέγερση
νέας πτέρυγας - Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου - εξοπλισμός», προϋπολογισμού
2.500.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της εργοληπτικής επιχείρησης “ΣΜΙΛΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’.

2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση “ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’, με Α.Α Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 175230 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης τριάντα πέντε και εβδομήντα εννέα τοις εκατό (35,79%) επί των τιμών του τιμολογίου
της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 283

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πρακτικού II και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών Κεντρικής
Εύβοιας για τα έτη 2020 και 2021», προϋπολογισμού 800.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 36604/1267/22-02-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. ΙΙ/10-02-2021 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με Α.Α.

ΕΣΗΔΗΣ 92968, του έργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων
και ποταμών Κεντρικής Εύβοιας για τα έτη 2020 και 2021», προϋπολογισμού 800.000,00 € με
ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη,
ήτοι της εργοληπτικής επιχείρησης «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «AGT
CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε.».

2. Κατακυρώνει τη σύμβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «AGT CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε.», με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ:
171172 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης εξήντα πέντε τοις εκατό (65,00 %) επί των
τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 284

ΘΕΜΑ 29ο: Χορήγηση παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου: «Περιφερειακός δρόμος
Τρίκορφου - Α΄Φάση», προϋπολογισμού 1.486.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 19981/409/17-02-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως “η προβαλλόμενη αιτιολογία εκτιμάται ως βάσιμη”. Συνεπώς,
ως παράταξη δεν έχουν αντίρρηση. Εφιστούν, επίσης, την προσοχή στην αιτιολογική έκθεση του
προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας της Π.Ε Φωκίδας, η οποία είναι “πλήρης και
υποδειγματική”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Χορηγεί παράταση της προθεσμίας του έργου: «Περιφερειακός δρόμος Τρίκορφου -
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Α΄Φάση», προϋπολογισμού 1.486.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας, μέχρι 30-05-2021, για την
ολοκλήρωση των εργασιών του, με αναθεώρηση και χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας
“ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε.”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 285

ΘΕΜΑ 30ο: Χορήγηση παράτασης του χρονοδιαγράμματος του υποέργου: «Αποκατάσταση
ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών έργων και σήμανσης στις επαρχιακές οδούς, Νο5 Στρώμη -
Λευκαδίτι - Λιδωρίκι, Νο 8 Φράγμα - Αρτοτίνα, Νο 11 Στίλια - Περιθιώτισσα - Παλαιοξάρι - Τείχιο
& Νο 13 Κροκύλειο - Αλποχώρι», προϋπολογισμού 2.600.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου:
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 39142/866/24-02-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως “η προβαλλόμενη αιτιολογία εκτιμάται ως βάσιμη”. Συνεπώς,
ως παράταξη δεν έχουν αντίρρηση. Εφιστούν, επίσης, την προσοχή στην αιτιολογική έκθεση του
προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας της Π.Ε Φωκίδας, η οποία είναι “πλήρης και
υποδειγματική”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Χορηγεί παράταση της προθεσμίας του υποέργου: «Αποκατάσταση ασφαλτικού

οδοστρώματος τεχνικών έργων και σήμανσης στις επαρχιακές οδούς, Νο5 Στρώμη - Λευκαδίτι -
Λιδωρίκι, Νο 8 Φράγμα - Αρτοτίνα, Νο 11 Στίλια - Περιθιώτισσα - Παλαιοξάρι - Τείχιο & Νο 13
Κροκύλειο - Αλποχώρι», προϋπολογισμού 2.600.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση
οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας», μέχρι 30-06-2021, για την ολοκλήρωση των εργασιών του, με
αναθεώρηση και χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. - ΛΙΑΡΟΣ
ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 286

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 30850/71/14-02-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (χιονοπτώσεις από 13/02/2021).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 33250/81/16-02-
2021 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 30850/71/14-02-2021 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (χιονοπτώσεις από 13/02/2021), με την οποία εγκρίθηκαν:

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

2. Η διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που
προξένησαν οι καιρικές συνθήκες (χιονοπτώσεις), οι οποίες εκδηλώθηκαν από τις 13.02.2021
στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

3. Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
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(α) Του ME 29474 IX μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας “ΑΛΕΣΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Απεραντίων.

(β) Του ΜΕ 86708 ΙΧ μηχανήματος 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.

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

(δ) Του ΜΕ 86709 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας
“ΓΕΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΗ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Απεραντίων.

(ε) Του ΜΕ 72749 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα – φορτωτή, ιδιοκτησίας
“ΜΗΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΥ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Φραγκίστας.

(στ) Του ΜΕ 93867 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου λεπίδα αποχιονισμού -
αλατοδιανομέας, ιδιοκτησίας “ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ”, για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας και Απεραντίων.

(ζ) Του ΜΕ 72734 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου ισοπεδωτή, ιδιοκτησίας “ΛΑΘΥΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Απεραντίων.

(η) Του ΜΕ 51583 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα-φορτωτή, ιδιοκτησίας
“ΣΚΑΤΡΣΙΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Κτημενίων.

(θ) Του ΚΗΑ 7273 φορτηγού οχήματος που φέρει αλατοδιανομέα – λεπίδα, ιδιοκτησίας
“ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Βίνιανης και Φραγκίστας.

(ι) Του ΜΕ 135749 IX μηχανήματος έργου, τύπου εκχιονιστικό (αλατοδιανομέας),
ιδιοκτησίας “ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ”, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.

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’ αριθμ. 1767/2020 (Πρακτ. 48/22-12-2020) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

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

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

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

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

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

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

(ε1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες κλπ.

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

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

ΑΔΑ: 61ΖΨ7ΛΗ-9ΞΛ



69

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 287

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 33404/98/17-02-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(αντιμετώπιση συνεπειών βροχόπτωσης - χιονόπτωσης από 13/02/2021).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 35321/102/19-02-
2021 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φωκίδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 33404/98/17-02-2021 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(αντιμετώπιση συνεπειών βροχόπτωσης - χιονόπτωσης από 13/02/2021), με την οποία
εγκρίθηκαν:

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

2. Η διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που
προξένησαν οι βροχοπτώσεις-χιονοπτώσεις, οι οποίες εκδηλώθηκαν από τις 13-02-2021 στην
περιοχή της Π.Ε. Φωκίδας.

3. Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και η ανάθεση
εργασιών:

i. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 142696 τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα,
ιδιοκτησίας “ΑΓΓΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”, για τον αποχιονισμό στο Εθνικό οδικό δίκτυο Άμφισσα-
Γραβιά-Όρια Νομού και στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Πολύδροσο-Λιλαία-Επτάλοφο-Όρια Νομού
με Βοιωτία.

ii. Με αριθμό κυκλοφορίας 56897 τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα,
ιδιοκτησίας “ΑΛΤΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”, για τον αποχιονισμό στο Εθνικό οδικό δίκτυο Άμφισσα-
Δελφοί- Όρια Νομού με Βοιωτία και στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Ιτέα-Δεσφίνα-Όρια Νομού με
Βοιωτία.

iii. Με αριθμούς κυκλοφορίας ΜΕ 142121 τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα
και το ΜΕ 100939 ανέμη-φρέζα, ιδιοκτησίας “ΠΑΝ.ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ-ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.” για
τον αποχιονισμό στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Πολύδροσο-Αν. Πολύδροσο-Διαστ. με Αμφίκλεια.

iv. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 123207 τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα,
ιδιοκτησίας “ΘΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ”, για τον αποχιονισμό στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Λιλαία-
Επτάλοφο-Σκαμνό, Όρια Νομού με Βοιωτία.

v. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 143463 τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα,
ιδιοκτησίας “ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.”, για τον αποχιονισμό στο Εθνικό οδικό δίκτυο Άμφισσα-Γραβιά-
Όρια Νομού και στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Πολύδροσο-Λιλαία-Επτάλοφο-Όρια Νομού με
Βοιωτία.

vi. Με αριθμούς κυκλοφορίας ΜΕ 143461, ΜΕ 143462 τύπου αυτοκινούμενες
αλατιέρες με λεπίδα, ιδιοκτησίας “ΚΑΝΤΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ”, για τον αποχιονισμό στο Εθνικό
οδικό δίκτυο Άμφισσα-Γραβιά-Ορια Νομού και στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Πολύδροσο-Λιλαία-
Επτάλοφο-Όρια Νομού με Βοιωτία.

vii. Με αριθμούς κυκλοφορίας ΜΕ 133849, ΜΕ 143466 και ΜΕ 143467 τύπου
αυτοκινούμενες αλατιέρες με λεπίδα, ιδιοκτησίας “ΚΟΝΤΟΛΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ”, για τον
αποχιονισμό στο Εθνικό οδικό δίκτυο Άμφισσα-Γραβιά-Ορια Νομού και στο Επαρχιακό οδικό
δίκτυο Πολύδροσο-Λιλαία-Επτάλοφο-Όρια Νομού με Βοιωτία.

viii. Με αριθμούς κυκλοφορίας ΜΕ 82425 ελκυστήρας με μαχαίρι και αλατιέρα, AMA
9381 φορτηγό, ΜΕ 86305 ισοπεδωτής γαιών, ΜΕ 4569 φορτωτής, ιδιοκτησίας “ΚΡΟΝΟΣ Ε.Τ.Ε.
Ο.Ε.”, για τον αποχιονισμό και άρση καταπτώσεων στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Πεντάπολης-
Λιδορικίου-Αθ.Διάκο-Στρώμη.

ix. Με αριθμό κυκλοφορίας ΕΚΕ 2321 τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα,
ιδιοκτησίας “ΚΥΡΙΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ”, για τον αποχιονισμό στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο
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Σπερνόρεμμα-Καλοσκοπή-Όρια Νομού με Φθιώτιδα-Μαυρολιθάρι-Καστριώτισσα.
x. Με αριθμούς κυκλοφορίας ΜΕ 73915 τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα

και ΜΕ 28486 διαμορφωτής γαιών, ιδιοκτησίας “ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΤΖΩΤΑ A.T.E.B.E.”, για τον
αποχιονισμό στο Εθνικό και στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Άμφισσα-Δελφών-Όρια Νομού και
Άμφισσα-Βουνιχώρα-Αθ. Διάκο-Καστριώτισσα.

xi. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 29083 μηχανικός εκσκαφέας-φορτωτής, ιδιοκτησίας
“ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ”, για τον αποχιονισμό οδοστρώματος και άρση
καταπτώσεων, στις περιοχές Σεργούλα, Μαραθιά και Μαλάματα.

xii. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 143458 τύπου αυτοκινούμενη φρέζα με λεπίδα,
ιδιοκτησίας “ΠΟΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ”, για τον αποχιονισμό στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Πολύδροσο-
διαστ. Αμφίκλειας-Μπαλαλούκα-Όρια Νομού με Βοιωτία.

xiii. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 123233 τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα,
ιδιοκτησίας “ΡΑΠΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ”, για τον αποχιονισμό στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Κροκύλειο-
Αλποχώρι και Θεοτόκο-Πενταγιοί-Φράγμα.

xiv. Με αριθμούς κυκλοφορίας ΜΕ 94153 τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα
και ΜΕ 114740 ισοπεδωτή γαιών, ιδιοκτησίας “ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ”, για τον
αποχιονισμό στο Εθνικό οδικό δίκτυο Άμφισσα-Γραβιά-Ορια Νομού, Ευπάλιο-Ρέρεση-
Βαρνάκοβα, Στίλια-Ποτιδάνια.

xv. Με αριθμούς κυκλοφορίας ΜΕ 87588 και ΜΕ 123234 τύπου αυτοκινούμενες
αλατιέρες με λεπίδα, ιδιοκτησίας ΤΡΙΒΗΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ για τον αποχιονισμό στο Επαρχιακό
οδικό δίκτυο Όρια Νομού-Αρτοτίνα-Πενταγιοί.

xvi. Με αριθμούς κυκλοφορίας ΜΕ 51625 εκσκαφέας-φορτωτής και ΑΜΕ 3787
φορτηγό, ιδιοκτησίας “ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΛΕΞΗ Ο.Ε.”, για την άρση καταπτώσεων και τον αποχιονισμό
στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Άμφισσα-Αγ. Ευθυμία.

xvii. Με αριθμούς κυκλοφορίας ΜΕ 51662 φορτωτής-εκσκαφέας και ΑΜΕ 1503 όχημα
μεταφοράς Μ.Ε., ιδιοκτησίας “ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ”, για τον αποχιονισμό και την άρση
καταπτώσεων στο Εθνικό οδικό δίκτυο Ιτέα-Αγ. Πάντες και στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο
Γαλαξίδι-Πεντεόρια-Βουνιχώρα.

xviii. Με αριθμούς κυκλοφορίας ΜΕ 93405 εκσκαφέας-φορτωτής, ΜΕ 131631
διαμορφωτής γαιών και ΑΜΑ 3462 φορτηγό, ιδιοκτησίας “ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΡΑΣΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, για
τον αποχιονισμό και άρση καταπτώσεων στο Εθνικό οδικό δίκτυο Μαλάματα-Άγιοι Πάντες.

xix. Με αριθμούς κυκλοφορίας ΜΕ 135456 εκσκαφέας-φορτωτής, ΜΕ 104798
διαμορφωτής γαιών και ΑΜΑ 6156 φορτηγό, ιδιοκτησίας “ΑΦΟΙ ΛΕΟΝΤΙΟΥ Ο.Ε.”, για τον
αποχιονισμό στο οδικό δίκτυο Όρια Νομού προς Δίστομο Βοιωτίας-Όρια Νομού προς Αντίκυρα-
Δεσφίνα-Ιτέα.

xx. Με αριθμούς κυκλοφορίας ΜΕ 117540 γερανός και ΕΚΑ 1102 φορτηγό
γερανοφόρο, ιδιοκτησίας “ΠΑΥΛΟΣΤΑΘΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ”, για παροχή βοήθειας στο Εθνικό και
Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας.

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. 1770/22-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

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

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

οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, φώτα

και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για τη σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Οι χειριστές-οδηγοί και οι βοηθοί αυτών θα κατέχουν την απαιτούμενη άδεια χειριστή

μηχανημάτων έργων, σύμφωνα με το Π.Δ 113/2012.
(ε) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(ε1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
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επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες κλπ.

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

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

(ε5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος, όπου θα αναγράφεται «ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 288

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 39974/125/14-02-2021 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στον
αποχιονισμό και ρίψη άλατος του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας, την 14/02/2021.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 37095/170/22-02-
2021 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Βοιωτίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς τόνισε πως “ο αριθμός των μηχανημάτων που μισθώθηκαν στη Βοιωτία
είναι αναλογικά μεγαλύτερος από αυτών της Ευρυτανίας και της Φωκίδας… Πριν ψηφίσουν,
λοιπόν, ας περιμένουν να δουν συγκριτικά τον αντίστοιχο αριθμό των μηχανημάτων σε Εύβοια
και Φθιώτιδα…”. Αν ωστόσο επιμένουν, ο κ. Χρονάς δήλωσε πως ως παράταξη θα ψηφίσουν
λευκό.

Ομοίως ψήφισαν λευκό οι κ.κ. Μπατζελή και Αναγνωστάκης.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 39974/125/14-02-2021 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στον
αποχιονισμό και ρίψη άλατος του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας, την 14/02/2021,
με την οποία εγκρίθηκαν:

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

2. Η διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών
(χιονοπτώσεις), που εκδηλώθηκαν την 14/02/2021 στην Π.Ε. Βοιωτίας.

3. Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και η ανάθεση
εργασιών:

1) Του με αρ. κυκλ. ME 121684 μηχ/ματος (UNIMOG λεπίδα-αλατιέρα 3.5 tn), ιδιοκτησίας
“Καρρά Χαράλαμπου”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις
14/02/2021, στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

1,α) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 93433 μηχ/ματος (UNIMOG λεπίδα-αλατιέρα 3.5 tn),
ιδιοκτησίας “Καρρά Χαράλαμπου”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που
εκδηλώθηκαν στις 14/02/2021, στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

1,β) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 145551 μηχ/ματος (UNIMOG λεπίδα-αλατιέρα 3.5 tn),
ιδιοκτησίας “Καρρά Χαράλαμπου”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που
εκδηλώθηκαν στις 14/02/2021, στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

2) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 93838 μηχ/ματος (UNIMOG λεπίδα-αλατιέρα 3.5 tn ), ιδιοκτησίας
“Βιέννα Χριστίνας”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις
14/02/2021, στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

2,α) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 34384 μηχ/ματος, (μηχ/κός εκσκαφέας λεπίδα), ιδιοκτησίας
“Βιέννα Χριστίνας”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις
16/01/2021, στην ευρύτερη περιοχή (Ελικώνας-περιοχές) της Περιφερειακής Ενότητας
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Βοιωτίας.
3) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 64524 μηχ/ματος, (μηχ/κός εκσκαφέας λεπίδα), ιδιοκτησίας

“Βιέννα Ιωάννη”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις
14/02/2021, στην ευρύτερη περιοχή (Ελικώνας-περιοχές) της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας.

4) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 130351 μηχ/ματος, (μηχ/κός εκσκαφέας λεπίδα), ιδιοκτησίας
“Φυτίλη Λουκά”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις
14/02/2021, στην ευρύτερη περιοχή (Ελικώνας-περιοχές) της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας.

5) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 120349 μηχ/ματος, (μηχ/κός εκσκαφέας με λεπίδα), ιδιοκτησίας
“Μούργου Νικολάου”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις
14/02/2021, στην ευρύτερη περιοχή (Δίστομο όρια Νομού Φωκίδας-περιοχές) της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

6) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 130160 μηχ/ματος, (μηχ/κός εκσκαφέας με λεπίδα), ιδιοκτησίας
“αφοί Βόγλη Παρασκευά”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν
στις 14/02/2021, στην ευρύτερη περιοχή (Αγ.Τριάδα, Αγ.Άννα) της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας.

7) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 107616 μηχ/ματος, (μηχ/κός εκσκαφέας με λεπίδα), ιδιοκτησίας
“Ζώνα Λουκά”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις
14/02/2021, στην ευρύτερη περιοχή (Αγ.Τριάδα, Αγ.Άννα) της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας.

8) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 74856 μηχ/ματος, (UNIMOG λεπίδα-αλατιέρα), ιδιοκτησίας
“Κοροδήμου Νικολάου”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν
στις 14/02/2021, στην ευρύτερη περιοχή (Αράχωβα ,Λιβάδι- όρια Νομού) της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας.

9) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 142444 μηχ/ματος, (UNIMOG λεπίδα-αλατιέρα), ιδιοκτησίας
“Κοροδήμου Νικολάου”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν
στις 14/02/2021, στην ευρύτερη περιοχή (Αράχωβα, Λιβάδι- όρια Νομού-Επαρχία Θήβας) της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

9) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 88636 μηχ/ματος, (UNIMOG λεπίδα-αλατιέρα), ιδιοκτησίας
“Κοροδήμου Λάμπρου”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν
στις 14/02/2021, στην ευρύτερη περιοχή (Αράχωβα, Λιβάδι-όρια Νομού) της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας.

10) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 64554 μηχ/ματος, (UNIMOG λεπίδα-αλατιέρα), ιδιοκτησίας
“Κοροδήμου Γεώργιου”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν
στις 14/02/2021, στην ευρύτερη περιοχή (Αράχωβα, Λιβάδι-όρια Νομού) της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας.

11) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 64525 μηχ/ματος, (UNIMOG λεπίδα-αλατιέρα), ιδιοκτησίας
“Παλάγκα Κωνσταντίνου”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν
στις 16/01/2021, στις ευρύτερες περιοχές (Αράχωβα, Ζεμενό ,Δίστομο) της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας.

12) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 88638 μηχ/ματος, (μηχ/κός Εκσκαφέας, φόρτωση αλατιού)
ιδιοκτησίας “Σύρου Χρυσούλας”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που
εκδηλώθηκαν στις 14/02/2021, στην ευρύτερη περιοχή (Αράχωβα) της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας.

13) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 144400 μηχ/ματος (UNIMOG λεπίδα-αλατιέρα), ιδιοκτησίας
“Ανάγνου Ευσταθίας”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις
14/02/2021, στις ευρύτερες περιοχές (Αράχωβα, Δελφοί-όρια Νομού, Ζεμενό) της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

14) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 93839 μηχ/ματος, (μηχ/κος εκσκαφέας JCB), ιδιοκτησίας
“Γκώνια Ιωάννη”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις
14/02/2021, στις ευρύτερες περιοχές (Επαρχία Λιβαδειάς, Θήβας) της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας.

15) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 93849 μηχ/ματος (μηχ/κος εκσκαφέας JCB ), ιδιοκτησίας
“Κάλλη Θωμά”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις
14/02/2021, στις ευρύτερες περιοχές (Επαρχία Λιβαδειάς, Θήβας) της Περιφερειακής
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Ενότητας Βοιωτίας.
16) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 116124 μηχ/ματος (μηχ/κος εκσκαφέας με λεπίδα JCB),

ιδιοκτησίας “Καφρίτσα Νικολάου”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που
εκδηλώθηκαν στις 14/02/2021, στις ευρύτερες περιοχές (Ορχομενός- Κάστρο) της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

16,α) Του με αρ. κυκλ. ΒΙΝ 5455 οχήματος (φορτηγό, αλατιέρα), ιδιοκτησίας “Καφρίτσα
Νικολάου”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 14/02/2021,
στις ευρύτερες περιοχές (Επαρχία Λιβαδειάς, Επαρχία Θήβας) της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας.

17) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 55605 μηχ/ματος (Ισοπεδωτής γαιών GRADER) , ιδιοκτησίας
“Πασιά Νικόλαου”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις
14/02/2021, στις ευρύτερες περιοχές (Λιβαδειά, Δίστομο, Επαρχία Θήβας) της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας.

18) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 90496 μηχ/ματος (μηχ/κος εκσκαφέας JCB), ιδιοκτησίας
“Καρούζου Ευθυμίου Νικολάου”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που
εκδηλώθηκαν στις 14/02/2021, στις ευρύτερες περιοχές (Δαύλεια, Μαυρονέρι, Ανθοχώρι,
Παρόρι) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

19) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 96336 μηχ/ματος (μηχ/κος εκσκαφέας JCB), ιδιοκτησίας
“Καραλή Γεώργιου”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις
14/02/2021, στις ευρύτερες περιοχές (Επαρχία Λιβαδειάς, Θήβας) της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας.

20) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 135992 μηχ/ματος (UNIMOG λεπίδα-αλατιέρα), ιδιοκτησίας
“Μάρκου Δημητρίου”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις
14/02/2021, στις ευρύτερες περιοχές (Επαρχία Λιβαδειάς, Θήβας) της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας.

21) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 96313 μηχ/ματος (μηχ/κος εκσκαφέας JCB), ιδιοκτησίας
“Κωτσαδάμ Λουκά”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις
14/02/2021, στις ευρύτερες περιοχές (Επαρχία Λιβαδειάς, Θήβας) της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας.

22) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 96335 μηχ/ματος (μηχ/κος εκσκαφέας JCB-λεπίδα), ιδιοκτησίας
“Χριστοδούλου Δημητρίου”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν
στις 14/02/2021, στις ευρύτερες περιοχές (Λιβαδειά, Ορχομενός-Κάστρο) της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας.

23) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 56692 μηχ/ματος (μηχ/κος εκσκαφέας λεπίδα JCB),
ιδιοκτησίας “Φάκα Ευάγγελου”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που
εκδηλώθηκαν στις 14/02/2021, στις ευρύτερες περιοχές (Πλαταιές, Μελισοχώρι, Λουτούφι,
Λεύκτρα) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

24) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 70778 μηχ/ματος (μηχ/κος εκσκαφέας με λεπίδα), ιδιοκτησίας
“Περαματζή Ευάγγελου”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν
στις 14/02/2021, στις ευρύτερες περιοχές (Ερυθρές, Πλαταιές, Μελισοχώρι) της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας.

25) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 101997 μηχ/ματος (μηχ/κος εκσκαφέας με λεπίδα), ιδιοκτησίας
“Χατζίνα Γεώργιου”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις
14/02/2021, στις ευρύτερες περιοχές (Θήβα, Λεύκτρα, «Καναβάρι», Δομβραίνα) της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

26) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 61745 μηχ/ματος (Ισοπεδωτής γαιών GRADER ), ιδιοκτησίας
“Κασσινά Ιωάννη”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις
14/02/2021, στις ευρύτερες περιοχές (όρια Νομού Θηβών-Χαλκίδας) της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας.

26,α) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 142453 μηχ/ματος (UNIMOG λεπίδα-αλατιέρα), ιδιοκτησίας
“Κασσινά Ιωάννη”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις
14/02/2021, στις ευρύτερες περιοχές (Θήβα, Μουρίκι, Πλατανάκι) της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας.

27) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 88631 μηχ/ματος (Ισοπεδωτής γαιών GRADER ), ιδιοκτησίας
“Κασσινά Λουκά Ιωάννη”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν
στις 14/02/2021, στις ευρύτερες περιοχές (όρια Νομού Θηβών-Χαλκίδας) της Περιφερειακής
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Ενότητας Βοιωτίας.
27,α) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 77364 μηχ/ματος (μηχ/κος εκσκαφέας με λεπίδα), ιδιοκτησίας

“Κασσινά Λουκά Ιωάννη”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν
στις 14/02/2021, στις ευρύτερες περιοχές (Θήβα, Στρατόπεδο, Ερυθρές - όρια Νομού) της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

28) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 64570 μηχ/ματος (Ισοπεδωτής γαιών GRADER), ιδιοκτησίας
“Γερογιάννη Σωτήριου”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν
στις 14/02/2021, στις ευρύτερες περιοχές (Τάχι, Καπαρέλι, Μελισσοχώρι, Πλαταιές) της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

29) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 95676 μηχ/ματος (μηχ/κος εκσκαφέας Φορτωτής), ιδιοκτησίας
“Αγάθη Χρήστου”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις
14/02/2021, στις ευρύτερες περιοχές Δερβενοχωρίων (Σκούρτα, <<Καμάρι>>, όρια Νομού
Αττικής) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

29,α) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 96334 μηχ/ματος (Ισοπεδωτής γαιών GRADER), ιδιοκτησίας
“Αγάθη Χρήστου”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις
14/02/2021, στις ευρύτερες περιοχές Δερβενοχωρίων (Σκούρτα, <<Καμάρι>>, όρια Νομού
Αττικής) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

29,β) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 126257 μηχ/ματος (Φορτωτής με κουβά), ιδιοκτησίας “Αγάθη
Χρήστου”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 14/02/2021,
στις ευρύτερες περιοχές Δερβενοχωρίων (Σκούρτα, <<Καμάρι>>, όρια Νομού Αττικής) της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

29,γ) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 96333 μηχ/ματος (Φορτωτής με κουβά), ιδιοκτησίας “Αγάθη
Χρήστου”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 14/02/2021,
στις ευρύτερες περιοχές Δερβενοχωρίων (Σκούρτα, Φυλή όρια Νομού Αττικής) της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

29,δ) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 130153 μηχ/ματος (Φορτωτής με κουβά), ιδιοκτησίας “Αγάθη
Χρήστου”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 14/02/2021,
στις ευρύτερες περιοχές Δερβενοχωρίων (Σκούρτα, Φυλή όρια Νομού Αττικής) της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

29,ε) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 130348 μηχ/ματος (φορτωτής ερπύστρια), ιδιοκτησίας “Αγάθη
Χρήστου”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 14/02/2021,
στις ευρύτερες περιοχές Δερβενοχωρίων (Σκούρτα, Πάνακτος, Πράσινο) της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας.

29,στ) Του με αρ. κυκλ. ΒΙΖ 4665 οχήματος (φορτηγό αλατιέρα), ιδιοκτησίας “Αγάθη
Χρήστου”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις 14/02/2021,
στις ευρύτερες περιοχές Δερβενοχωρίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

30) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 79242 μηχ/ματος (μηχ/κος εκσκαφέας με λεπίδα), ιδιοκτησίας
“Αγάθη Ευάγγελου”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις
14/02/2021, στις ευρύτερες περιοχές Δερβενοχωρίων (Σκούρτα, Άγιος Θωμάς, Κλειδί, Οινόη)
της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

30,β) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 46134 μηχ/ματος (Ισοπεδωτής γαιών GRADER), ιδιοκτησίας
“Αγάθη Ευάγγελου”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις
14/02/2021, στις ευρύτερες περιοχές Δερβενοχωρίων (Σκούρτα, Άγιος Θωμάς, Κλειδί, Οινόη)
της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

31) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 130312 μηχ/ματος (Ισοπεδωτής γαιών GRADER), ιδιοκτησίας
“Πανουργιά Κωνσταντίνου’, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν
στις 14/02/2021, στις ευρύτερες περιοχές Δερβενοχωρίων (Σκούρτα, Πύλη, Δάφνη, όρια
Νομού Αττικής) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

31,α) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 101972 μηχ/ματος (Φορτωτής με κουβά 207PS), ιδιοκτησίας
“Πανουργιά Κωνσταντίνου”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν
στις 14/02/2021, στις ευρύτερες περιοχές Δερβενοχωρίων (Σκούρτα, Πύλη, Οινόη <<Λεύκα>>,
όρια Νομού Αττικής) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

32) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 39217 μηχ/ματος (μηχ/κος εκσκαφέας με λεπίδα), ιδιοκτησίας
“Κουκουβίνου Αριστείδη”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν
στις 14/02/2021, στις ευρύτερες περιοχές ( Νεοχωράκι, Ασωπία, Καλιθέα, Τανάγρα) της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
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32,α) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 116091 μηχ/ματος (μηχ/κος εκσκαφέας Φορτωτής),
ιδιοκτησίας “Κουκουβίνου Αριστείδη”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που
εκδηλώθηκαν στις 14/02/2021, στις ευρύτερες περιοχές (Νεοχωράκι, Ασωπία, Καλιθέα,
Τανάγρα) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

33) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 121700 μηχ/ματος (Φορτωτής με κουβά), ιδιοκτησίας “Γούλα
Δημήτριου”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις
14/02/2021, στις ευρύτερες περιοχές (Χαιρώνεια, Ορχομενό, Κάστρο) της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας.

34) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 60514 μηχ/ματος (μηχ/κος εκσκαφέας με λεπίδα), ιδιοκτησίας
“Καμήλιου Αθανάσιου”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν
στις 14/02/2021, στις ευρύτερες περιοχές (Ακραίφνιο, Κόκκινο) της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας.

35) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 135993 μηχ/ματος (Φορτωτής με κουβά), ιδιοκτησίας
<<ΚΑΔΜΟΣ>> Τεχνική εταιρεία, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που
εκδηλώθηκαν στις 14/02/2021, στις ευρύτερες περιοχές της Επαρχίας Θήβας της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

36) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 121392 μηχ/ματος (Φορτωτής με κουβά), ιδιοκτησίας
<<ΚΑΔΜΟΣ>> Τεχνική εταιρεία, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που
εκδηλώθηκαν στις 14/02/2021, στις ευρύτερες περιοχές της Επαρχίας Θήβας της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

37) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 64571 μηχ/ματος (Ισοπεδωτής γαιών GRADER), ιδιοκτησίας
“Ανδρίτσου Κων/νου”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις
14/02/2021, στις ευρύτερες περιοχές της Επαρχίας Θήβας(Κάστρο, Ακραίφνιο, Κόκκινο) της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

38) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 56707 μηχ/ματος (μηχ/κος εκσκαφέας με λεπίδα), ιδιοκτησίας
“Ρεντίφη Απόστόλη”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις
14/02/2021, στις ευρύτερες περιοχές της Επαρχίας Λιβαδειάς-Θήβας (Δίστομο,
Τσουκαλάδες, Μαυρομάτι, Βάγια, Θήβα) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

39) Του με αρ. κυκλ. ΜΕ 84945 μηχ/ματος (μηχ/κος εκσκαφέας με λεπίδα), ιδιοκτησίας
“Υφαντή Αλέξανδρου”, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν στις
14/02/2021, στις ευρύτερες περιοχές της Επαρχίας Λιβαδειάς (Λιβαδειά, Δίστομο,
Τσουκαλάδες) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

4. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του
μηχανήματος, που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας
και θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου
Τμήματος Π. Προστασίας και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, σε συνδυασμό
με την υπ΄ αριθμ. 1829 απόφαση (πρακτ. 49/28-12-2020, θέμα 43ο, ΑΔΑ: ΨΦΥΘ7ΛΗ-ΜΡΞ) της
Ο.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων
αναγκών απολογιστικά, με ιδιωτικά μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά
περίπτωση για το σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.

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

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

ημέρες και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία.
Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται κατόπιν των

εντολών (γραπτών, μέσω τηλεφωνικών ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τηλεφωνικών κλήσεων) των
υπευθύνων στελεχών της Π.Στ.Ε. (Κέντρα επιχειρήσεων, Πρ/νων Διευθύνσεων ή Τμημάτων,
συντονιστών βάρδιας, κα), οι δε ώρες εργασίας του/ων μηχανήματος/ων θα καθορίζονται από
την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Βοιωτίας.

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

(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, φώτα και
λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.

(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της
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Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) "Οι χειριστές-οδηγοί και οι βοηθοί αυτών κατέχουν την απαιτούμενη άδεια χειριστή

μηχανημάτων έργων, σύμφωνα με το ΠΔ 113/2012."
(δ2) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις

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

(δ3) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ4) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ5) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την

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

(δ6) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος, όπου θα αναγράφεται: «ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ».

(δ7) Οι ανάδοχοι υποχρεούνται να εγκαταστήσουν και να θέσουν σε λειτουργία , σε κάθε
μηχάνημα έργου, το σύστημα εντοπισμό θέσης τους σε συμβατότητα με την εφαρμογή
συντονισμού του μηχανισμού πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση φυσικών
καταστροφών (CITIZEN FIRST) με την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η εγκατάσταση θα πιστοποιείται με την προσκόμιση βεβαίωσης της εταιρίας “CITIZEN
FIRST” από τον ανάδοχο ιδιοκτήτη στην Υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 289

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστείδης Τασιός Δημήτριος Βουρδάνος Ιππολύτη Μπαλκούρα

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Μαρία Αναγνώστου

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Κατερίνα Μπατζελή

Αναστάσιος Χρονάς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου Τροπαίου Σύλλα στον Ορχομενό Βοιωτίας

και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου»

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
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ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙ
ΟΤΗΤΑΣ -
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ
Σ : 30
MHNEΣ

2 ΥΠΟΓΡΑΦ
Η
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ
Σ

√
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3 ΜΕΛΕΤΕΣ
(αρχιτ.
στατικη,
γεωτεχνικη,
πετρογρ.
κλπ.)

√ √

4 ΓΕΩΔΙΑΣΚ
ΟΠΗΣΗ

√ √

5 1η
ΤΡΟΠΟΠΟΙ
ΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΙΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ
Σ

√

6 ΠΡΟΣΛΗΨ
Η
ΠΡΟΣΩΠΙΚ
ΟΥ

√ √ √ √ √ √
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7 ΠΡΟΣΛΗΨ
Η
ΠΡΟΣΩΠΙΚ

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √√ √ √ √ √ √ √
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ΟΥ
ΠΑΡΑΤΑΣ
Η
ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ
Σ+ 24
ΜΗΝΕΣ

√

8 ΣΥΜΠΛ.
ΑΡΧΑΙΟΛ
ΟΓΙΚΗ
ΔΙΕΡΕΥΝΗ
ΣΗ

√ √

9 ΚΑΤΑΣΚΕ
ΥΗ
ΘΕΜΕΛΙΩ
ΣΕΩΝ

√ √ √

10 ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΝΑΣΤΗΛ
ΩΤΙΚΕΣ

√ √ √ √ √
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11 ΑΠΟΚΤΗΣ
Η

√ √ √
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ΕΔΑΦΙΚΗΣ
ΕΚΤΑΣΗΣ

12 ΔΙΑΜΟΡΦ
ΩΣΗ
ΒΑΤΩΝ-
ΜΗ
ΒΑΤΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙ
ΩΝ

√ √ √

13 ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΜΟΡΦ
ΩΣΗ
ΕΔΑΦΟΥΣ

√ √

14 ΦΥΤΕΥΣΗ √ √ √

15 ΦΩΤΙΣΜΟ
Σ

√ √

16 ΚΑΤΑΣΚΕ
ΥΗ
ΚΑΘΙΣΤΙΚ
ΩΝ

√ √
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17 ΚΑΤΑΣΚΕ
ΥΗ
ΠΛΗΡΟΦΟ
ΡΙΑΚΩΝ
ΠΙΝΑΚΙΔΩ
Ν

√ √ √ √

18 ΔΗΜΟΣΙΕ
ΥΣΗ &
ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΒΟΛΗ
Σ

√ √ √

19 ΠΑΡΑΔΟΣ
Η ΕΡΓΟΥ

√
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΝΕΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23-31 32-34 35-46 47-48

1 Διάρκεια
Προγραμματικής

Σύμβασης: 48μήνες

2 Προσυμβατικές
διοικητικές
ενέργειες

3 Σύνταξη
διακήρυξης και των

τευχών
δημοπράτησης

4 Διενέργεια
διαδικασιών
ανάθεσης και
επιλογής

αναδόχου –
υπογραφή
σύμβασης

5 Υλοποίηση του
έργου

6 Συντήρηση έργου

ΑΔΑ: 61ΖΨ7ΛΗ-9ΞΛ
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