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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 16ης Φεβρουαρίου 2021

Αριθμός Πρακτικού 7

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 16 Φεβρουαρίου 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. (οικ.)31722/232/12-02-2021 πρόσκλησης, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, κλήθηκε να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 6/09-02-2021 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή της Μαρίας και του
Σωτηρίου Στεφανόπουλου]

ΘΕΜΑ 3ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή της Ιωάννας Μπούρδη]

ΘΕΜΑ 4ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή του Κωνσταντίνου
Αναγνώστου]

ΘΕΜΑ 5ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή της Κωνσταντίνας συζ.
Ιωάννου Ντρίτσου]
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ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών
μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό
έτος 2020-21.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 22/14-1-2021, Πρακτικό 2, απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι επιτροπές Διαγωνισμών Δημοσίων
Συμβάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας
073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών
του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2021,Π.Ε.
Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Π.Υ. Δημοσίων
Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Εξειδίκευση Πίστωσης για Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος
Προπληρωμής (ΧΕΠ) και ορισμός υπολόγου (Ειδικός Φορέας 073) , Οικονομικού Έτους 2021
της Π.Ε. Ευρυτανίας

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού
Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
έτους 2021, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 11ο:Α)& Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή
υπηρεσιών,και έξοδα μετακίνησης των υπαλλήλων ,Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».
Γ)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή
υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2021, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση α) διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την
ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού τάφρων & εργασιών πρασίνου στο οδικό
δίκτυο Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2020 με προϋπολογισμό 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ (241.935,48€ άνευ ΦΠΑ)και β) των όρων της συνημμένης Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση 1ης τροποποίησης (παράταση προθεσμίας) της Προγραμματικής
Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Δήμο Θηβαίων και Δήμο Λεβαδέων για την
εκπόνηση της μελέτης στην ΣΑΜΠ066 με ΚΑ:2017ΜΠ06600003 και τίτλο «Μελέτη βελτίωσης
οδού Πρόδρομος-Ζάλτσα».

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
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Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο:
«Εκσυγχρονισμός, βελτίωση υφιστάμενης οδοποιίας στον οδικό άξονα Ευαγγελιστρίας-Πέτρας
Β΄ Φάση» και ΚΕ 2020ΕΠ06600009, εξουσιοδότηση κ.Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και
ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 17ο:Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας» της ΣΑΕΠ 566

ΘΕΜΑ 18ο:Δημοπράτηση του υποέργου με τίτλο: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου
ΔΕ Ασπροποτάμου» προϋπολογισμού 700.000,00€ με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου:
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας».

ΘΕΜΑ 19ο:Δημοπράτηση του 8ου υποέργου: «Επισκευή - συντήρηση Κέντρου Υγείας Δομοκού»
προϋπολογισμού 360.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Επισκευή - συντήρηση Κέντρων Υγείας
Στερεάς Ελλάδας»

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση και
συμπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο Ε.Ο.Δ. των νομών Φθιώτιδας-Φωκίδας-Ευρυτανίας»
υποέργο: «Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο νομού
Φωκίδας 2020» προϋπολογισμού 310.000,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού, για την ανάθεση εκπόνησης της
μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για αντιπλημμυρική προστασία – ποταμοί Μελάς (Μαυροπόταμος)
Παστέλικας και Ποταμάκι, συνολικού μήκους 32 Κm», Π.Ε. Βοιωτίας, προεκτιμώμενης αμοιβής
1.299.122,96 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού, για την κατακύρωση
«Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, για δύο (2)
έτη» προϋπολογισμού 62.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 23ο:Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση επαρχιακού οδικού
δικτύου περιοχής Δομοκού»,Π.Ε. Φθιώτιδας,προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου
«ΣΤΕΡΕΟΔΟΜΗ ΑΤΕ»

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 28231/122/09-02-2021(ΑΔΑ:9ΨΛΘ7ΛΗ-Ρ4Ν) απόφασης του
Αντπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιά στην περιοχή Περιβόλι του Δήμου Μακρακώμης) .

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση της 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2021 της Π.Σ.Ε.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων επί της
Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος
για τις ανάγκες του οδικού δικτύου της Π.Ε.Βοιωτίας για τα έτη 2021-2022»,προϋπολογισμού
60.000,00 € με ΦΠΑ.
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ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 27ο:Παραχώρηση οχήματος Δήμου Καρπενησίου για τις ανάγκες Πολιτικής Προστασίας
της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 28ο:Παραχώρηση δωρεάν, κατά χρήση, μεταχειρισμένων επίπλων της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, στον Πολιτιστικό Σύλλογο “Ηρακλείδες”, Λαμίας.

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).
Δεδομένου ότι η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της

εφαρμογής “e-presence”, συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος/Αντιπεριφερειάρχης κ. Αριστείδης
Τασιός, ο Αντιπεριφερειάρχης κ.Δημήτριος Βουρδάνος και τα τακτικά μέλη κ.κ. Αικατερίνη
Καλαντζή, Κων/νος Αποστολόπουλος, Μαρία Αναγνώστου, Χρήστος Δούρος, Βασίλειος Σιαλμάς,
Δημήτριος Αναγνωστάκης,Αναστάσιος Χρονάς και ο κ. Νικόλαος Μπέτσιος που αναπλήρωνε
την κα Κατερίνα Μπατζελή.

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1.Η κα Ζωή Κολοβού Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας
Π.Σ.Ε.,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
2.Ο κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
3.Ο κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε.,μέσω της
εφαρμογής “e-presence”.
4.Η κα Αγλαΐα Μέγκου ,Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Φωκίδας,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.

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

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

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

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Πολιτική επικαιρότητα.

Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ παρακολουθούμε πάντα με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις στον
κοινωνία της Στερεάς Ελλάδας…..
Στην δύσκολη κατάσταση, που είχε δημιουργήσει η παρατεταμένη και συνεχιζόμενη οικονομική
κρίση, για τα λαϊκά στρώματα, προστέθηκε και η πανδημία, που επέδρασε και επιδρά
πολύπλευρα σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής στην Χώρα μας και στην Στερεά.
Οι συνέπειες αυτών των εξελίξεων, όμως, δεν είναι ίδιες για όλους.
Ελάχιστες έως μηδαμινές είναι οι επιπτώσεις στα μονοπώλια, το μεγάλο κεφάλαιο και το
τραπεζικό τους σύστημα, που στην χειρότερη περίπτωση βλέπουν απλά μια σχετική
καθυστέρηση στην εξέλιξη των κερδών τους.
Ελάχιστοι έως μηδαμινοί είναι οι κίνδυνοι που διατρέχουν όσοι έχουν τα μέσα και την οικονομική
δυνατότητα να προστατευθούν…. Αυτοί που δεν νοιώθουν καμιά στέρηση και το επίπεδο
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διαβίωσης τους είναι υψηλό.
Αντίθετα, τα λαϊκά στρώματα αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα.
Πέρα από την ανασφάλεια, που νοιώθουν, εξ αιτίας του χρόνια υποβαθμισμένου και
υποστελεχωμένου δημόσιου συστήματος υγείας, βλέπουν πόσο εξηρτημένοι είναι από τον
εμπορικό ανταγωνισμό των μονοπωλίων που δρουν στον τομέα παραγωγής φαρμάκων και
εμβολίων.
Μισθοσυντήρητοι, αυτοαπασχολούμενοι και συνταξιούχοι, βλέπουν τα ήδη φτωχά εισοδήματα
και την αγοραστική τους δύναμη να μειώνονται.
Δυσκολεύονται υπέρμετρα να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές τους ανάγκες…..
Στην Στερεά Ελλάδα, που έχει 547.390 κατοίκους… Οι κάρτες ανεργίας ξεπέρασαν τις
75.000 ….Πάνω από 67.000 νοικοκυριά πληρώνουν το ρεύμα με δόσεις, ύστερα από
διακανονισμό…..
Χιλιάδες μικροεπιχειρήσεις δεν λειτουργούν….
Συνοικιακοί φούρνοι της Λαμίας που διέθεταν 450 με 500 κιλά ψωμί την ημέρα έχουν μείωση της
κατανάλωσης κατά 10 – 15 %..... Μειωμένη κατά 25 – 30 % είναι και η κατανάλωση στα
κρεοπωλεία.
Όλα αυτά συνθέτουν την εικόνα της ζωής των λαϊκών στρωμάτων της περιοχής, που δεν μπορεί
να περάσει απαρατήρητη, στοιχειοθετώντας το πολιτικό πρόβλημα που υπάρχει.
Ολοφάνερα είναι και τα ταξικά χαρακτηριστικά του, που επιβεβαιώνουν οι κοινωνικές ανισότητες,
εφόσον η φτώχεια και η ανέχεια επεκτάθηκε σε περισσότερους ανθρώπους…. Ακόμη και στους
μικρομεσαίους - τάχα - επιχειρηματίες, που οι διαχειριστές του συστήματος αποκαλούσαν «
ραχοκοκαλιά της οικονομίας της Χώρας ».
Σε αυτά τα πλαίσια, είναι φυσικό και αναγκαίο να υπάρξει λαϊκή αντίδραση και αγωνιστικές
κινητοποιήσεις με αιτήματα που αντιστοιχούν στις ανάγκες του λαού.
Σαν Κ.Κ.Ε και ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ υποστηρίζουμε ανεπιφύλακτα την ικανοποίηση των λαϊκών
αναγκών, που είναι εφικτή αν σταματήσει το ξεζούμισμα του λαού από τα μονοπώλια και την
ολιγαρχία του πλούτου….. Αν σταματήσουν να έχουν οι διαχειριστές του συστήματος σαν
απόλυτο κριτήριο τις αντοχές της καπιταλιστικής οικονομίας…. Του οικονομικού συστήματος
που ολοφάνερα ικανοποιεί πρώτα και κύρια τα συμφέροντα των μονοπωλίων.
Σε αυτό ακριβώς το ζήτημα βρίσκεται η ουσία των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο λαός και
όχι στις κοκορομαχίες και τις αντιπαραθέσεις της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ για
δευτερεύοντα ζητήματα και διαδικαστικές αντιθέσεις.

Ειδικότερα ζητήματα.
Στα πλαίσια της ανάδειξης των λαϊκών προβλημάτων που αυξάνονται και οξύνονται στην
περιοχή και στην προσπάθεια μας να εξασφαλίσουμε ότι περισσότερο μπορούμε σε όφελος των
εργαζομένων…… θεωρούμε σκόπιμο και αναγκαίο να διατυπώσουμε ορισμένες προτάσεις :

1. Να προετοιμάσει η Οικονομική Επιτροπή σε συνεργασία με την Επιτροπή Εργασίας μια
ολοκληρωμένη μελέτη για την εξέλιξη της ανεργίας στην περιοχή της Στερεάς, που θα
απευθύνεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο…..προβλέποντας και προτείνοντας αναγκαία
μέτρα παρέμβασης από πλευράς Περιφέρειας.

2. Αντίστοιχα να προετοιμάσει η Οικονομική Επιτροπή σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια
ολοκληρωμένη μελέτη για την εξέλιξη της μεταποίησης στην Στερεά Ελλάδα…..
προβλέποντας και προτείνοντας αναγκαία μέτρα παρέμβασης από πλευράς Περιφέρειας.

3. Ανάλογο ενδιαφέρον οφείλουμε να επιδείξουμε σαν Οικονομική Επιτροπή και για τα
ζητήματα της αγροτικής παραγωγής και της κτηνοτροφίας.

**************************
Ξεχωριστά θέλουμε να σημειώσουμε, σαν Οικονομική Επιτροπή, την ανάγκη οργάνωσης
συζητήσεων με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης για ζητήματα που αφορούν :

 Την πορεία των έργων που πραγματοποιούνται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.
 Την δραστηριότητα των Διευθύνσεων Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

Σε αυτή την διαδικασία οφείλουν να μετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι υπηρεσιακοί παράγοντες…..
Βασικό της περιεχόμενο θα είναι η διατύπωση ερωτήσεων από τα μέλη της Οικονομική
Επιτροπής……
Προτείνεται συγκεκριμένα να ξεκινήσουμε με την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, την Τετάρτη
24/2/2021 και να συνεχίσουμε κάθε 2η Τετάρτη με τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες.
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Δ Η Λ Ω Σ Η
Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση μας σε όλους όσους δοκιμάζονται από την κακοκαιρία
των τελευταίων ημερών και καλούμε την περιφερειακή αρχή να κάνει το καλύτερο δυνατόν και
γρηγορότερα για την αποκατάσταση των ζημιών και τα κυκλοφορίας…. Να ασκήσει κάθε δυνατή
πίεση για την αποκατάσταση του δικτύου της ΔΕΗ…..
Επισημαίνουμε πως για μια ακόμη φορά φάνηκε η έλλειψη υποδομών, προσωπικού και μέσων
για την εξασφάλιση της προστασίας των κατοίκων της περιοχής…..
Σημειώνουμε ιδιαίτερα την κατάσταση του δικτύου μεταφοράς ρεύματος που χρόνια τώρα έχει
εγκαταλειφθεί…. Αποτέλεσμα της διάσπασης και της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ.
Θεωρούμε πολιτικά απαράδεκτο ο λαός να πληρώνει το δίκτυο και ασφαλές δίκτυο μεταφοράς
ρεύματος να μην έχει…..
Μετά το τέλος και αυτής της περιπέτειας θα φέρουμε για συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο
ολοκληρωμένο το ζήτημα των τελευταίων χιονοπτώσεων…..

Ο κ. Δούρος στη συνέχεια ζητώντας το λόγο ανέφερε: “Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κ.
Χρονάς . Πιστεύω ότι είναι επιτακτικό και αναδεικνύεται από την σημερινή και χθεσινή κακοκαιρία
και ότι πρόκειται να επέλθει, ότι χρειαζόμαστε αυτό που έχουμε πει , μια καταγραφή των
μηχανημάτων και του προσωπικού.Χρειαζόμαστε προσωπικό και χρειαζόμαστε να έχουμε τα
δικά μας μηχανήματα . Ένα θέμα που δεν είναι της περιφέρειας αλλά επί της ουσίας ακουμπά
στην περιφέρεια είναι όσον αφορά τα εμβολιαστικά κέντρα. Ο κόσμος αναγκάζεται να μετακινείτε
σε μεγάλες αποστάσεις για να μπορέσει να κάνει το εμβόλιο.Θα μπορούσαμε και εμείς να
παρέμβουμε να γίνουν περισσότερα εμβολιαστικά κέντρα. ”

Ο κ. Αναγνωστάκης τόνισε: “Εγώ δεν θα είμαι τόσο συγκαταβατικός, γιατί υπάρχουν πάρα
πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι δυστυχώς υποφέρουν. Δεν θεωρώ ότι αυτή η κακοκαιρία, η
έντονη αυτή χιονόπτωση, είναι πρωτόγνωρη και τόσο ακραία, λες και ζούμε το εξαιρετικά ακραίο
καιρικό φαινόμενο. Στην καρδιά του χειμώνα βρισκόμαστε, λογικό να ρίχνει λίγο χιόνι. Αυτές οι
παλινωδίες, Κυριακή βράδυ, να ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι θα κάνει τα πάντα, για να μείνει
ανοιχτή η εθνική οδός Αθηνών – Λαμίας και την επόμενη μέρα να κλείνουν τον δρόμο για να μην
υποχρεωθούν οι εταιρείες, στην αυτονόητη υποχρέωση τους, να την διατηρήσουν ανοιχτή, με
συγχωρείτε αλλά αυτό είναι κυβερνητικό έγκλημα, εις βάρος και της ελληνικής οικονομίας αλλά
εις βάρος και της περιφερειακής οικονομίας.
Δεν μπορώ να μην κάνω επίσης και ένα σχόλιο για την περιφερειακή αρχή. Έλεος με τα social
media. Βλέπουμε όλους τους περιφερειακούς συμβούλους να επιχαίρουν γιατί έχουν βγάλει τα
μηχανήματα στους δρόμους. Υποχρέωση της περιφερειακής αρχής είναι, της ΠΣΕ να συνδράμει,
με όσες δυνατότητες διαθέτει. Κάθε τόσο εγκρίνουμε στην Ο.Ε., ένα σωρό δαπάνες, για τη
μίσθωση των ιδιωτικών μηχανημάτων, που πολλές φορές δεν ξέρουμε κι αν χρησιμοποιήθηκαν
και σε τι βαθμό. Αυτονόητη υποχρέωση σας, και δική σας και της κυβέρνησης.
Ας γυρίσουμε στην κακοκαιρία. Η πραγματικότητα είναι πως μερικά χωριά έχουν ρεύμα, τα
υπόλοιπα δεν έχουν. Στην Εύβοια 25 χωριά, μόνο στο δήμο Λίμνης Μαντουδίου δεν έχουν ρεύμα.
Η Ερέτρια χθες δεν είχε ρεύμα. Το Βασιλικό δεν είχε ρεύμα.
Τα λέω αυτά, γιατί ο ισχυρισμός της ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΗ είναι ότι τα κλαδιά πέφτουν, τα
σύρματα σπάνε και έχουμε διακοπή ρεύματος. Τι κάνουμε η τοπική αυτοδιοίκηση Α’ και Β’
βαθμού, ώστε να μην έχουμε αυτή την αρνητική εξέλιξη, σε ένα χιόνι, που μέσα στη Χαλκίδα, δεν
ξεπερνά τα 5 εκ. Έλεος, λυπηθείτε μας, αν δεν μπορείτε φύγετε. Αν δεν μπορείτε πείτε, δεν
μπορούμε, αλλά μην μας κάνετε προβολή της αυτονόητης υποχρέωσης σας.
Σας το αναφέρω αυτό γιατί έχω δεχθεί πάμπολλα τηλέφωνα αγανακτισμένων συμπολιτών μου
από όλο το νομό της Εύβοιας. Δεν λέω για τις άλλες περιφερειακές ενότητες, γιατί δεν έχω ακόμα
γνώση, ίσως άλλοι συνάδελφοι να έχουν άλλη εμπειρία, αλλά η εμπειρία της Εύβοιας, είναι
εμπειρία με ανθρώπους χωρίς ρεύμα, με μέλη οικογενειών που έχουν εγκλωβιστεί.
Τα λέω αυτά γιατί όντως υπάρχει ζήτημα. Θέλετε να κάνουμε μια συζήτηση σοβαρή, για το πώς
μπορούμε να αξιοποιήσουμε την εμπειρία των πολιτικών στελεχών μας, έχει καλώς, δεν το θέλετε,
πορευτείτε μόνοι σας, Και εν πάσει περιπτώσει, εμείς δεν θέλουμε να πάρουμε από την δόξα σας,
ειλικρινά. Δεν θέλετε την παρέμβαση μας, δεν θέλετε την πρόταση μας, δεν θέλετε τη στήριξη μας,
κανένα πρόβλημα. Μπορώ να ζήσω και χωρίς να με έχετε ανάγκη. Αλλά έλεος ρε παιδιά, δηλαδή
το αυτονόητο το παρουσιάζετε ως επίτευγμα; Και όταν μάλιστα έχουμε αυτά τα τραγικά δεδομένα;
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Έχουμε αυτή την αρνητική εικόνα;
Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να κάνετε την αυτοκριτική σας, να αξιολογήσετε και το σχέδιο σας, το
οποίο δυστυχώς δεν είναι αποτελεσματικό. Οι πολίτες, τα νοικοκυριά είναι πυρ και μανία μαζί
σας. Επίσης κ. Τασιέ μου χρωστάτε και μια απάντηση για το απλήρωτο της κ. Δάρρα.”

Ο κ. Βουρδάνος ζητώντας το λόγο ανέφερε : “Δεν θα διαφωνήσω με αυτό που είπε ο κ.
Αναγνωστάκης ότι είναι υποχρέωση της αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού για τα αυτονόητα. Ότι
υπήρξαν προβλήματα στην ΔΕΗ αυτό είναι γεγονός. Ότι υπήρχαν μεγάλες καταστροφές και
πέσανε πάρα πολλά δέντρα αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει ένας
προγραμματισμός ,σχεδιασμός από το καλοκαίρι και από πριν σε συνεργασία με την ΔΕΔΗΕ , θα
πρέπει να γίνει η προεργασία για κάποιες καιρικές συνθήκες σαν αυτές. Από εκεί και πέρα, δεν
είναι αυτοσκοπός κάθε περιφερειακός σύμβουλος να πάει να φωτογραφηθεί στα βουνά της
Β.Εύβοιας , θα πρέπει όμως να έχει εικόνα των μηχανημάτων των οποίων δουλεύουν , τι
κατάσταση επικρατεί , να λάβει ενδεχομένως πρωτοβουλίες με κάποιους τοπικούς προέδρους για
το που υπάρχουν προβλήματα”

Ο κ. Μπέτσιος στη συνέχεια ανέφερε τα κάτωθι:
“1. Σχετικά με τα όσα ανέφερε ο κ. Χρονάς συμφωνούμε με την πρόταση του για την οργάνωση
συζητήσεων στην Ο.Ε. για τα παρακάτω θέματα:
Α. Την πορεία των έργων σε κάθε Π.Ε. και Β. Την δραστηριότητα των Δ/νσεων
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης. Θα συμμετέχουν οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Προτείνουμε οι συζητήσεις αυτές να γίνονται πριν τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για
διευκόλυνση των μελών της.
2. Σχετικά με τα όσα ανέφερε ο κ. Αναγνωστάκης για τα προβλήματα που προέκυψαν λόγω των
χιονοπτώσεων στην Εύβοια ( αποκλεισμός οικισμών, διακοπή ηλεκτροδότησης κ.α ) έχουμε να
πούμε ότι διατίθενται πάρα πολλά χρήματα από την περιφέρεια για τις έκτακτες ανάγκες και
στους πολίτες έπρεπε να παρέχονται πολύ καλύτερες υπηρεσίες. Σχετικά και τη διακοπή της
ηλεκτροδότησης η Περιφερειακή Αρχή είναι ανάγκη το συντομότερο να παρέμβει προς τον
ΔΕΔΗΕ και το Υπουργείο προκειμένου να ληφθούν γρήγορα μέτρα για την προστασία του
Δικτύου ( κοπή κλαδιών δέντρων κ.α. που δημιουργούν προβλήματα )”

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε : “θα ήθελα να ενημερώσω ότι χθες είχαμε πρόβλημα στην ΛΑΡΚΟ.
Αποκλείστηκε λόγω χιονιού η νυχτερινή βάρδια μέσα , έπεσε η οροφή στα καμίνια , υπάρχει
βλάβη στο αντλιοστάσιο . Δεν είναι ζητήματα της περιφέρειας αλλά της ΛΑΡΚΟ αλλά μας
ενδιαφέρει σαν περιφέρεια η λειτουργία της ΛΑΡΚΟ και η εγκατάλειψη της διοίκησης της ΛΑΡΚΟ
που οδήγησε την επιχείρηση σε μια τέτοια κατάσταση. Πρέπει να αυξήσουμε τις πολιτικές πιέσεις
για τις εξελίξεις που πρέπει να υπάρξουν στην ΛΑΡΚΟ.”

Ο κ. Σιαλμάς δήλωσε : “Συμφωνώντας με όσα είπαν οι προηγούμενοι πρέπει να πούμε ότι η
παρουσία της περιφέρειας και του κρατικού μηχανισμού στην παρούσα κατάσταση που
δημιουργήθηκε αυτές τις ημέρες δεν ήταν η καλύτερη. Ήταν μια αναμενόμενη θεομηνία.Για τις εν
λόγω καιρικές συνθήκες , είχαμε ενημερωθεί από πολλές ημέρες , ξέραμε στην Εύβοια ότι θα
υπάρχει μεγαλύτερο κύμα.Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να είχαμε και εμείς ως περιφέρεια , αλλά
και ο κρατικός μηχανισμός, περισσότερη προετοιμασία και περισσότερη οργάνωση. Αυτό πρέπει
να μας προβληματίσει για να δούμε τι θα κάνουμε σε ανάλογες ή χειρότερες περιπτώσεις.
Αποφάσισαν να κλείσουν τον εθνικό δρόμο χωρίς να υπάρχει πράγματι σοβαρός λόγος και η
εταιρεία που έχει αναλάβει την συντήρηση του δρόμου παίρνει τεράστια ποσά από τα διόδια που
δίνει ο κόσμος κάθε μέρα, και εμείς οι ίδιοι, που συχνά χρησιμοποιούμε την εθνική οδό και δεν
δικαιολογείται να μην έχουν αυτή την ευθύνη και εμείς απλά να είμαστε θεατές. Θεωρώ ως
περιφέρεια θα πρέπει να έχουμε και εμείς λόγο. Δεν δικαιολογείτε η εθνική οδός να είναι κλειστή
με αυτές τις συνθήκες χθες και προχθές. Όλα αυτά θα πρέπει να μας προβληματίσουν ώστε να
κάνουμε μια συζήτηση πάνω σε αυτό και να δούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον. Σίγουρα όμως
πρέπει να παραδεχθούμε ότι δεν τα πήγαμε καθόλου καλά αυτές τις ημέρες ενώ είχαμε την
γνώση και την ενημέρωση για το τι συνθήκες θα επικρατούσαν.”

Ο Προεδρεύων κ. Τασιός για τις παραπάνω τοποθετήσεις επεσήμανε : “Κρατούμε τις
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τοποθετήσεις του κ.Χρονά και του κ. Μπέτσιου για να δούμε το θέμα της ενημέρωσης , θα το
συζητήσουμε με το κ. Περιφερειάρχη αν μπορεί να υπάρχει μια προγραμματισμένη ειδικότερη
ενημέρωση για τα θέματα που θέσατε προγραμματισμού και εξέλιξης των έργων. Το μεγάλο
πρόβλημα με την κακοκαιρία ήταν κυρίως με την ΔΕΗ . Αρκετά δίκτυα χάλασαν ή σταμάτησαν να
λειτουργούν λόγω της πτώσης κλαδιών ή κολώνες . Κάπου τα κατάφεραν κάπου όχι. Είναι ένα
θέμα που θέλει ιδιαίτερη παρακολούθηση .
Για αυτά που θέσατε κ.Αναγνωστάκη θα κάνω μια προσωπική αναφορά , βλέπω ότι υπάρχει μια
ενημέρωση στα social media. Προσωπικά βρέθηκα την Κυριακή σε δύο σημεία, έκανα πρωινή
ενημέρωση για τα μηχανήματα για να ξέρει ο κόσμος ακριβώς ποια δίκτυα είναι προβληματικά και
ποια ανοιχτά χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Νομίζω ότι τα social media είναι πλέον ο γρήγορος και
εύκολος τρόπος να δώσεις εικόνα από το σημείο και να έχει ενημέρωση ο πολίτης για την
διαδρομή που τον αφορά όσο αυτό είναι εφικτό. Για την υπόθεση της κας Δάρρα , θα ήθελα να
σας ενημερώσω ότι είχαμε δύο συναυλίες , η μια έχει εξοφληθεί κανονικά από την
Π.Ε.Ευρυτανίας μέσω του ΟΠΑΣΤΕ και για την άλλη θα γινόταν η χρηματοδότηση από το
Υπουργείο Πολιτισμού.Δυστυχώς η χρηματοδότηση δεν ήρθε ποτέ από το Υπουργείο με
αποτέλεσμα να χρειαστεί να υπάρξει διαφοροποίηση του τρόπου πληρωμής της και να πάει μετά
να επιβαρύνει τον ΟΠΑΣΤΕ κεντρικά. Αυτή η διαδικασία δεν είναι τόσο απλή είναι σε εξέλιξη , η
ενημέρωση μου είναι ότι μέχρι τέλη Φεβρουαρίου θα πληρωθεί.”

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

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Πρόσληψη προσωπικού (1 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, 1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ και
1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ) για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, Π.Ε. Εύβοιας.

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 194

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Πρόσληψη προσωπικού (1 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, 1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ και
1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ) για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 , Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.: 32323/1044/15-
02-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Λόγω της πανδημίας και των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην
Εύβοια…… Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Ο κ. Αναγνωστάκης επεσήμανε: “Πάγια αρχή της παράταξης μας είναι ότι στηρίζουμε
οτιδήποτε έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του covid -19, συμφωνούμε και εμείς.”

Ο κ.Δούρος ψήφισε θετικά επειδή οι εν λόγω προσλήψεις αφορούν την πανδημία.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει πρόσληψη τριών (3) ατόμων κλάδου 1 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, 1ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ και 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με
ημερομηνία σύναψης της σύμβασης έως και 28.2.2021 και ημερομηνία λήξης όχι πέραν των
οκτώ (8) μηνών, οι ανωτέρω θα τοποθετηθούν στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας Π.Ε. Εύβοιας και θα καλύπτουν ανάγκες της αναφερομένης υπηρεσίας της οποίας το
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ωράριο εργασίας είναι σε 24ωρη βάση καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες σύμφωνα
με τις οδηγίες και τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα της ανάγκης αντιμετώπισης και
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 , ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (1)

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (1)

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (1)

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 195

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 6/09-02-2021 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 6/09-02-2021 πρακτικό συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 196

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή της Μαρίας και του
Σωτηρίου Στεφανόπουλου]

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
(Τ.Τ.)247738/1060/09-02-2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Αφορά την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως της Δημοτικής Ενότητας
Θήβας, που θίγει σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των προσφευγόντων τα περιουσιακά τους
δικαιώματα.
Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την Πολυξένη
Νικολαΐδου του Φωτίου, δικηγόρο Λαμίας [ΑΜ. Δ.Σ. Λαμίας: 195], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Λεωνίδου αρ. 4, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη
δικάσιμο της 18ης Μαρτίου 2021 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 28 Ιανουαρίου 2016 και με αριθμό καταχώρησης δικογράφου 6/8
Φεβρουαρίου 2016 Προσφυγή που άσκησαν η Μαρία και ο Σωτήριος Στεφανόπουλος,
συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι
κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 528 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 126,72), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 654,72 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 288 ευρώ [203€ παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή
ποσού [80€ Χ 3=] 240€, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.
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- Σύνολο αμοιβής 528 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 197

ΘΕΜΑ 3ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή της Ιωάννας Μπούρδη]

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.28191/126/09-02-
2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς για το εν λόγω θέμα επεσήμανε: “Αφορά ακύρωση απόφασης της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, με την οποία διετάχθη η προσωρινή διακοπή
λειτουργίας αρτοποιείου στην Αράχωβα κατόπιν διαπίστωσης παραβάσεων των υγειονομικών
όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας της.
Δεν έχουμε αντίρρηση.
Διερωτόμαστε όμως γιατί και στα δύο θέματα 2 και 3 προτείνεται η ίδια δικηγόρος….. Γιατί ακόμη
δεν μας κοινοποιήθηκε ο πίνακας των δικηγόρων που έχει η Περιφέρεια κάνει αναθέσεις
υποθέσεων το 2020.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την Πολυξένη
Νικολαΐδου του Φωτίου, δικηγόρο Λαμίας [ΑΜ. Δ.Σ. Λαμίας: 195], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Λεωνίδου αρ. 4, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη
δικάσιμο της 18ης Μαρτίου 2021 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 2 Φεβρουαρίου 2016 και με αριθμό καταχώρησης δικογράφου 5/2
Φεβρουαρίου 2016 Προσφυγή της Ιωάννας Μπούρδη, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την
υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 528 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 126,72), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 654,72 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 288 ευρώ [203€ παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή
ποσού [80€ Χ 3=] 240€, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.

- Σύνολο αμοιβής 528 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 198

ΘΕΜΑ 4ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή του Κωνσταντίνου
Αναγνώστου]

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Οικ.)28216/127/09-
02-2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς λαμβάνοντας το λόγο δήλωσε: “Αφορά ακύρωση απόφασης της Διεύθυνσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, με την οποία διετάχθη η
σφράγιση πρατηρίου υγρών καυσίμων του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ, λόγω έλλειψης νόμιμης
κυκλοφοριακής σύνδεσης.
Το συγκεκριμένο ζήτημα αφορά την σύμβαση που σχετίζεται με την κατασκευή του ΠΑΘΕ…..
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που δίνει πέραν των διοδίων και μονοπωλιακά δικαιώματα εμπορίας καυσίμων και άλλων
καταναλωτικών ειδών στον παραχωρησιούχο….
Διαφωνώντας με την ουσία των συμβάσεων παραχώρησης, που είναι αποικιοκρατικού τύπου….
Δεν συμφωνούμε με την υποχρέωση της Περιφέρειας να κλείνει επιχειρήσεις που απασχολούν
δεκάδες εργαζόμενους στο συγκεκριμένο σημείο και περίπτωση, αλλά και αλλού….
Για αυτό…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Ο κ. Μπέτσιος δήλωσε: “ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ. Δεν μπορεί για το <<μονοπώλιο>> της Νέας Οδού
να κλείνουν με αυτό τον τρόπο επιχειρήσεις”

Ο κ. Αναγνωστάκης στη συνέχεια τόνισε:
“Και εμείς καταψηφίζουμε, γιατί θεωρούμε πως άδικα μια επιχείρηση αναγκάζεται σε κλείσιμο.
Εκτιμούμε και με βάση το ιστορικό, όπως μας κοινοποιήθηκε, ότι υπήρξε πολιτική διαχείριση και
μάλιστα θεσμική θωράκιση για τη συνέχεια λειτουργίας αυτής της επιχείρησης και ως εκ τούτου
δεν κατανοούμε, γιατί θα πρέπει να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα των μεγάλων εταιρειών.”

Ο κ. Δούρος ψήφισε λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον Στυλιανό
Καββαδία του Κωνσταντίνου, δικηγόρο Λαμίας [ΑΜ. Δ.Σ. Λαμίας: 345], κάτοικο Λαμίας, επί της
οδού Παλαιολόγου αρ. 22-24, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 18ης Μαρτίου 2021 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την
εντολή να αποκρούσει την από 8 Ιουνίου 2016 και με αριθμό καταχώρησης δικογράφου 18/10
Ιουνίου 2016 Προσφυγή του Κωνσταντίνου Αναγνώστου, συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται,
για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 528 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 126,72), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 654,72 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 288 ευρώ [203€ παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή
ποσού [80€ Χ 3=] 240€, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.

- Σύνολο αμοιβής 528 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 199

ΘΕΜΑ 5ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή της Κωνσταντίνας συζ.
Ιωάννου Ντρίτσου]

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Οικ.)28305/128/09-
02-2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς στη συνέχεια ανέφερε: “Αφορά ακύρωση απόφασης της Διεύθυνσης Μεταφορών
και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, με την οποία διετάχθη η σφράγιση
πρατηρίου υγρών καυσίμων του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ, λόγω έλλειψης νόμιμης
κυκλοφοριακής σύνδεσης.
Το συγκεκριμένο ζήτημα αφορά την σύμβαση που σχετίζεται με την κατασκευή του ΠΑΘΕ…..
που δίνει πέραν των διοδίων και μονοπωλιακά δικαιώματα εμπορίας καυσίμων και άλλων
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καταναλωτικών ειδών στον παραχωρησιούχο….
Διαφωνώντας με την ουσία των συμβάσεων παραχώρησης, που είναι αποικιοκρατικού τύπου….
Δεν συμφωνούμε με την υποχρέωση της Περιφέρειας να κλείνει επιχειρήσεις που απασχολούν
δεκάδες εργαζόμενους στο συγκεκριμένο σημείο και περίπτωση, αλλά και αλλού….
Για αυτό…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Ο κ. Μπέτσιος δήλωσε: “ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ. Δεν μπορεί για το <<μονοπώλιο>> της Νέας Οδού
να κλείνουν με αυτό τον τρόπο επιχειρήσεις”

Ο κ. Αναγνωστάκης στη συνέχεια τόνισε: “Καταψηφίζουμε, με βάση το προηγούμενο σκεπτικό
μας, σε αντίστοιχο θέμα».

Ο κ. Δούρος ψήφισε λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον Παναγιώτη
Κυριακού του Λουκά, δικηγόρο Λαμίας [ΑΜ. Δ.Σ. Λαμίας: 363], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Όθωνος αρ. 1, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη
δικάσιμο της 18ης Μαρτίου 2021 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 8 Ιουνίου 2016 και με αριθμό καταχώρησης δικογράφου 19/10 Ιουνίου
2016 Προσφυγή της Κωνσταντίνας συζ. Ιωάννου Ντρίτσου, συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται,
για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 528 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 126,72), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 654,72 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 288 ευρώ [203€ παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή
ποσού [80€ Χ 3=] 240€, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.

- Σύνολο αμοιβής 528 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 200

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών
μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό
έτος 2020-21.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 25560/598/05-02-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε για το εν λόγω θέμα: “Η τροποποίηση ζητείται από την εκπαιδευτική
μονάδα και είναι λογική…..
Με αυτή την τροποποίηση προστίθενται 8 μαθητές στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ…..
Δεν έχουμε αντίρρηση, σημειώνοντας πως με ένα λεωφορείο θα μετακινούνται 39 μαθητές…. Για
αυτό πρέπει να είναι μεγάλου μεγέθους και να διευκολύνει τα μέτρα τήρησης των κανόνων
ασφαλείας όσο διαρκεί η πανδημία.”

Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς ψήφισαν λευκό.
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Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε: “Συμφωνούμε αλλά θέλω να κάνω μια αναφορά στην κα Σωτηρίου.
Θέλω να την ευχαριστήσω δημόσια, γιατί στην προηγούμενη συνεδρίαση, είχα θέσει κάποια
ερωτήματα, σχετικά με τη μεταφορά των παιδιών από τις δομές της Ριτσώνας και υπήρξε μια
ολοκληρωμένη απάντηση, με όλη την εσωτερική αλληλογραφία, η οποία δίνει απάντηση και στα
ερωτήματά μου».

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση του παρακάτω δρομολογίου:

 ΟΜΑΔΑ 3, ΤΜΗΜΑ 7,
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: ΔΩ06ΛΕ: «ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ – ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ –
ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ - ΛΙΔΩΡΙΚΙ»
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ: ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε. (1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

Το δρομολόγιο αυτό εξυπηρετεί τη μεταφορά μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης στο Γυμνάσιο
και ΓΕ.Λ. Λιδωρικίου, κι έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
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13.50΄ 32,20 96,73 95,76

Σύμφωνα με το (7) σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης, κατά την επιστροφή
του δύναται να εξυπηρετήσει και τη μεταφορά οκτώ (08) μαθητών του Δ.Σ. Λιδωρικίου, που
παρακολουθούν το ολοήμερο τμήμα του σχολείου. Επειδή στους μαθητές αυτούς
συμπεριλαμβάνονται και μαθητές Α΄ και Β΄ τάξης, θα πρέπει να προνοηθεί η τοποθέτηση
συνοδού κατά την επιστροφή.

Έτσι, το δρομολόγιο δύναται να τροποποιηθεί όπως παρακάτω, με μικρή αύξηση του
κόστους του:

 ΟΜΑΔΑ 3, ΤΜΗΜΑ 7,
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: ΔΩ06ΛΕΤΡ: «ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ – ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟ –
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ – ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ - ΛΙΔΩΡΙΚΙ», με συνοδό κατά την επιστροφή
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ: ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε. (1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)
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(* απασχόληση συνοδού στην μονή διαδρομή: 1 ώρα)

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 201

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 22/14-1-2021, Πρακτικό 2, απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι επιτροπές Διαγωνισμών Δημοσίων
Συμβάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 26043/606/05-02-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ έχουμε διαφορετική άποψη για την
συγκρότηση των επιτροπών και προτείναμε η συγκρότηση τους να γίνεται με κλήρωση και όχι
διοικητικά……
Για αυτό είχαμε ψηφίσει ΛΕΥΚΟ….. και στην τροποποίηση ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ.”

Ο κ. Μπέτσιος ψήφισε λευκό.

Ο κ. Αναγνωστάκης επισημαίνοντας ότι αφορά πρόσωπα στελέχωσης επιτροπών, ψήφισε
λευκό .

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 22/14-1-2021, Πρακτικό 2,απόφασής μας με την οποία
Εγκρίθηκαν οι επιτροπές Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων της Περιφερειακής Ενότητας
Φωκίδας ως εξής:

1. Στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών αντικαθίσταται ο Σώρρας Δημήτριος του
κλάδου ΔΕ Τεχνικών με τον Λουκά Καραδήμο του κλάδου ΤΕ Μηχανικών Τεχνολογικών
Εφαρμογών.

2. Στη Δ/νση Τεχνικών ΄Εργων αντικαθίσταται ο Ζουρίδης Γρηγόρης του κλάδου ΤΕ
Δομικών ΄Εργων με τον Σώρρα Δημήτριο του κλάδου ΔΕ Τεχνικών

ΑΔΑ: ΨΣΜ87ΛΗ-Σ9Μ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 202

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας
073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών
του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2021,Π.Ε.
Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 27222/907/08-2-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Δαπάνη παροχής
υπηρεσιών .για
δειγματ..έλεγχο
πόσ.νερού, θαλασ.,νερού
κολυμβ.δεξαμενών,
δικτύων ύδρευσης
ξενοδ/κών μον.,
εγκ/σεων εμφιάλωσης
νερού και υγρών
αποβλήτων για τις
ανάγκες του
Τμ.Περιβ/κής Υγ.&
Υγειον.Ελ.της Δ/νσης
Δημ.Υγείας &
Κοιν.Μ.Π.Ε. Εύβοιας για
το 2021 Πρωτογενές
Αίτημα 9047/178/15-01-
2021 της Δ/σης
Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας.
21REQ008081335
Για το 2021 19.000€
Για το 2022 1.000€

02.02.073.0899.0
1

Λοιπές
δαπάνες και
ειδικές
αμοιβές

19.000,00 110.000,00 15.100,00 75.900,00

2

Δαπάνη για την επισκευή
του Φωτοτυπικού της
Δ/σης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής .Πρωτογεν

02.02.073.1329.0
1

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης
επισκευής
κάθε είδους
λοιπού

116,56 5.000,00 0,00 4.883,44
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2.Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, πιστοποιήσεις-λογαριασμούς έργων,
μελετών (Ε.Φ. 02071) ως εξής:

ές Αίτημα 22345/24/02-
02-2021 του τμήματος
Πληροφορικής της
Π.Ε .Εύβοιας.

εξοπλισμού

ΣΥΝΟΛΟ 19.116,56 115.000,00 15.100,00 80.783,44

Α/Α ΑΙΤΙΟ-ΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Δαπάνη επισκευής,
συντήρησης του
οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ΜΕ
123055 ΙΧ(επισκευή
φώτων καλωδίων
αλλαγή φις) που είναι
εντ. στο υποέργο
«Προμήθεια ανταλ.&
εργασίες συντηρ.
οχ.& μηχ εξ
2016ΕΠ56600009 του
έργου με τίτλο:
"Δαπάνες επισκευής ,
συντήρησης &
λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και
μηχανημάτων για
δράσεις της Πολ.
Προστασίας..." με
υποέργο:" Προμήθεια
Ανταλλακτικών &
εργασίες συντήρησης
οχημάτων & μηχ/κου
εξ.ΠΕ Εύβοιας
περ.2020-2021"

χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ566
Έγγραφο
16524/617/26-01-
2021 της ΔΤΕ της ΠΕ

02.02.071.94
59.01

Διάφορα
έργα. 186,00
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3.Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για την επιστροφή των παρακάτω παραβόλων (Ε.Φ.
02071) έτους 2021 ως εξής:

Εύβοιας

2

Δαπάνη προμήθειας
υλικών για την
επισκευή του
οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ΜΕ
123055
ΙΧ(αντικατάσταση
δύο μπαταριών
PHOENIX), που είναι
εντ. στο υποέργο
«Προμήθεια ανταλ.&
εργασίες συντηρ.οχ.&
μηχ εξ
2016ΕΠ56600009 του
έργου με τίτλο:
"Δαπάνες επισκευής ,
συντήρησης &
λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και
μηχανημάτων για
δράσεις της Πολ.
Προστασίας..." με
υποέργο:" Προμήθεια
Ανταλλακτικών &
εργασίες συντήρησης
οχημάτων & μηχ/κου
εξ.ΠΕ Εύβοιας
περ.2020-2021"
χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ566
Έγγραφο
16528/618/26-01-
2021 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.94
59.01

Διάφορα
έργα. 349,68 192.892,77 172.891,84 19.465,25

ΣΥΝΟΛΟ 535,68 192.892,77 172.891,84 19.465,25

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Επιστροφή παραβόλου στην
κα Σωκιανού Ευμορφία του
Γεωργίου λόγω
λανθασμένης κατάθεσης.

02.02.071.3199.
01 Λοιπές

επιστροφές

98,00 4.955,00 120,00 4.737,00
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4.Διορθώνει την υπ’αριθμ. 98/26ης Ιανουαρίου 2021 απόφασή της, με Αριθμό Πρακτικού 4 στο
σημείο 2.Α/Α 2ο θέμα που αφορά σε «Δαπάνη προμήθειας υλικών για την επισκευή του
οχήματος της Πολιτικής Προστασίας ΜΕ 123053(2 φλάντζες κεφαλής αντλίας χρώματος husky,1
σετ διαφραγμάτων ,1σετ επισκευής αντλίας husky,2ηλεκτροβαλβίδες εντολών,2σετ επισκευής
πιστολιού χρώματοςMod 90,2σετ επισκευής πιστολιού υαλόσφαιρο P90,2σετ βελόνη
πλήρης,2σετ σώμα βαλβίδας) , που είναι εντ. στο υποέργο «Προμήθεια ανταλ.& εργασίες
συντηρ.οχ.& μηχ εξ 2016ΕΠ56600009 του έργου με τίτλο: "Δαπάνες επισκευής , συντήρησης &
λειτουργίας μηχ. εξοπλισμού και μηχανημάτων για δράσεις της Πολ. Προστασίας..." με
υποέργο:" Προμήθεια Ανταλλακτικών & εργασίες συντήρησης οχημάτων & μηχ/κου εξ.ΠΕ
Εύβοιας περ.2020-2021" χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ566Έγγραφο 267800/8545/15-12-2020 της ΔΤΕ
της ΠΕ Εύβοιας20REQ007861500>> λόγω λάθους ως προς το ΑΔΑΜ. Αντί του λανθασμένου
20REQ007861500 στο ορθό 20REQ007864822.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 203

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Π.Υ. Δημοσίων
Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Εξειδίκευση Πίστωσης για Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος
Προπληρωμής (ΧΕΠ) και ορισμός υπολόγου (Ειδικός Φορέας 073) , Οικονομικού Έτους 2021
της Π.Ε. Ευρυτανίας

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 27216/577/09-02-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς στη συνέχεια ανέφερε: “Διατυπώνουμε επιφυλάξεις για την δαπάνη παραγωγής και
προβολής video για τους τουριστικούς προορισμούς της Ευρυτανίας, που αναμιγνύεται με το
έργο που εντάσσεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Π.Ε Ευρυτανίας και πραγματοποιείται
σήμερα…..Που ενδέχεται να εκτραπεί σε προπαγανδιστικό spot……Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ.
ΝΑΙ…. Στα υπόλοιπα.”

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε λευκό για την ενότητα Α και θετικά για τις ενότητες Β και Γ.

Ο κ. Μπέτσιος επεσήμανε: “ Στην ενότητα Α, Παραγωγή βίντεο-Τουριστική προβολή ψηφίζουμε
ΛΕΥΚΟ. Έχουμε τονίσει ότι όλες αυτές οι δράσεις να ενταχθούν στο πρόγραμμα τουριστικής
προβολής της περιφέρειας και όχι να εντάσσονται στα τεχνικά προγράμματα των Π.Ε.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

Έγγραφο 277253/28263/28-
12-2020 της Δ/νσης
Μεταφορών & Επικοινωνιών
της ΠΕ Εύβοιας

εσόδων

ΣΥΝΟΛΟ 98,00 4.955,00 120,00 4.737,00
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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 παραγωγή
βίντεο – σποτ με παρουσίαση
σημείων τουριστικού
ενδιαφέροντος της Ευρυτανίας και
ανάρτησής τους σε site ευρείας
απήχησης και στα social media,
για την τουριστική προβολή,
παρουσίαση και ανάδειξη του
τουρισμού της ΠΕΕυρυτανίας, από
το έργο που εντάσσεται στο
Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΕ
Ευρυτανίας με τίτλο «Παραγωγή
έντυπου και ψηφιακού υλικούγια
την τουριστική προβολή του
Νομού Ευρυτανίας» (α/α 8),
σύμφωνα με την 233/2020
απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου, (ΚΑΠ 2021).
21REQ008065357

03.071.
9779.01

Εκτέλεση
λοιπών έργων

που δεν
κατονομάζοντα

ι ειδικά

9.920,00 263.795,50 148.548,58 105.326,92

Β) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών που αφορούν έκδοση Χρηματικού
Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) στο όνομα του παρακάτω οριζόμενου υπόλογου, από τον
Τακτικό Προϋπολογισμό (φορέας 073) οικονομικού έτους 2021, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η δαπάνη αφορά την έκδοση
χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής (ΧΕΠ), για την
κάλυψη δαπάνης από την
εκτύπωση τόμου Πρακτικών
Επιστημονικού Συνεδρίου με
θέμα: «Το Καρπενήσι στη
διαχρονική του πορεία από
την αρχαιότητα ως τις μέρες
μας» που διεξήχθη στο
Συνεδριακό Κέντρο
Καρπενησίου από 18 έως 21
Οκτωβρίου 2017.
Υπόλογος ορίζεται η μόνιμη
υπάλληλος Φωτεινή
Καραθάνου του Παναγιώτη,
κλάδου Δ.Ε. Δ/κων-
Γραμματέων, με βαθμό Α’.
Ημερομηνία απόδοσης του
λογαριασμού έως 31/12/21.

03.073.
0843.01

Εκδόσεις –
Εκτυπώσεις –
Βιβλιοδεσία

(περιλαμβάνετ
αι και η

προμήθεια
χάρτου)

2.500,00 3.000,00 0,00 500,00

Γ) Διορθώνει την υπ’ αριθμ. 36/2021 απόφασή της (πρακτικό 2/14-01-2021) που αφορά
εξειδίκευση δαπανών για έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ), ως εξής:
α) στην εγγραφή 5 ως προς την περιγραφή της δαπάνης η οποία στο ορθό είναι «Η δαπάνη
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αφορά την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ), για την κάλυψη αναγκών σε
προμήθειες διαφόρων αναλώσιμων ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών υλικών, για τις
ανάγκες όλων των υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας καθώς και των γραφείων της Α/θμιας,
Δ/θμιας Εκπ/σης και ΚΕΣΥ Νομού Ευρυτανίας» και
β) στην εγγραφή 6 ως προς την περιγραφή της δαπάνης η οποία στο ορθό είναι «Η δαπάνη
αφορά την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ), για την κάλυψη αναγκών σε
προμήθειες διαφόρων αναλώσιμων ειδών και λοιπών υλικών, για τις ανάγκες όλων των
υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας καθώς και των γραφείων της Α/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης και
ΚΕΣΥ Νομού Ευρυτανίας».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 204

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού
Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
έτους 2021, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.28298/660/09-
02-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών
που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2021 από τον ειδικό Φορέα 073,
ως κατωτέρω:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή

αμοιβής δικηγόρου ο
οποίος θα

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

δικάσιμο της 18ης
Φεβρουαρίου 2021
ή σε κάθε μετ’

αναβολή ορισθείσα,
κατά τη συζήτηση

της από 12
Φεβρουαρίου 2015

και με αριθμό
κατάθεσης

δικογράφου ΠΡ33/ 8
Απριλίου 2015
Προσφυγής της
εταιρείας με την

επωνυμία
“ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ
ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε.”
σύμφωνα με την
αριθμ . (ΤΤ.):

224153/892/2020/02
.02.2021 εισήγηση

της Νομικής
Υπηρεσίας.

02.04.073.0871.01
Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

482,36 25.000,00 16.057,24 8.460,40
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 205

ΘΕΜΑ 11ο:Α)& Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή
υπηρεσιών,και έξοδα μετακίνησης των υπαλλήλων ,Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».
Γ)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή
υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 28295/1332/09-02-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

2.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή

αμοιβής δικηγόρου ο
οποίος θα

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

δικάσιμο της 18ης
Φεβρουαρίου 2021
ή σε κάθε μετ’

αναβολή ορισθείσα,
κατά τη συζήτηση
της από 05 Μαΐου
2014 και με αριθμό

κατάθεσης
δικογράφου 26/ 5
Μαΐου 2014 Αγωγή

της Δήμητρας
Σχοινά και της

Σταυρίνας Ελπίδας
Τσάλη σύμφωνα με
την αριθμ . (ΤΤ.):

244647/1002/2020/0
2.02.2021 εισήγηση

της Νομικής
Υπηρεσίας.

02.04.073.0871.01
Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

1.297,04 25.000,00 16.539,60 7.163,36

3.

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια
σφραγίδας για τη

ΔΑΟΚ Π.Ε.
Φωκίδας.

Το αρθμ. πρωτ.
27079/635/8.02.202

1 Έγγραφο
πρωτογενές

αίτημα της ΔΑΟΚ
της Π.Ε. Φωκίδας

02.04.073.1699.01 Λοιπές
Προμήθειες 19,84 11.550,55 2.503,56 9.027,15

4.

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια

σακιδίων πριονιδίου
για το Τμήμα
Πολιτικής

Προστασίας της Π.Ε
Φωκίδας

Το αρθμ. πρωτ.
22111/60/2.02.2021

Έγγραφο
πρωτογενές
αίτημα του
Τμήματος
Πολιτικής

Προστασίας της
Π.Ε Φωκίδας.

02.04.073.1699.01 Λοιπές
Προμήθειες 91,20 11.550,55 2.523,40 8.935,95

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
1.890,44 73.101,10 37.623,80 33.586,86
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Ο κ. Χρονάς λαμβάνοντας το λόγο δήλωσε: “ΟΧΙ….. Στην δαπάνη 9.000 ευρώ για Δαπάνη για
την “Δημιουργία Γεωγραφικού χαρτοφυλακίου για την σύσταση δικτύου συνεργασίας
επιχειρήσεων και φορέων αναφορικά με την προώθηση ενεργειών προβολής σε όλη την
επικράτεια για την δράση”…. Που είναι αντικείμενο των επιμελητηρίων.
ΟΧΙ….. Στην δαπάνη 20.000 ευρώ για την συμμετοχή στην έκθεση ΄΄The Delifair
ΕΞΠΟΤΡΟΦ΄΄Ψηφιακή Έκθεση τροφίμων και ποτών (01-05/03/2021 που θα πραγματοποιηθεί
στο Εκθεσιακό Κέντρο Helexpo στο Μαρούσι Αθηνών….. που θεωρούμε υπερβολική.
ΝΑΙ……. στα υπόλοιπα.”

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε για την ενότητα Γ λευκό και θετικά για τις ενότητες Α και Β.

Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς για την ενότητα Γ2 ψήφισαν λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α)Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης, για εκτός έδρας μηνών Φεβρουάριου-Απρίλιου 2021
των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας(ειδικός φορέας 073) που πρόκειται να
πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2021 , ως κατωτέρω:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ

ΠΟΣΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΑΕ 0719

ΠΟΣΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Κ
ΑΕ 0721

1

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-
Δ.Ε.

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

200,00

2

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-
Δ.Ε.

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

160,00

3

Δ/ΝΣΗΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

700,00

4

Δ/ΝΣΗΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

400,00
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5

Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

150,00

6

Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

150,00

7

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

100,00

8

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

100,00

9

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

8.500,00

10

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

7.500,00

11

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

1300,00

12

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

1.200,00

13

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η

550,00
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δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

14

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

400,00

15

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

180,00

16

Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

180,00

17

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

3.500,00

18

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

2000,00

19

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-
Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

400,00

20

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-
Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

300,00

21

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ,ΑΠΑΣΧΟΛΗ
ΣΗΣ,ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

400,00
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22

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ,ΑΠΑΣΧΟΛΗ
ΣΗΣ,ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

300,00

23 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

1000,00

24 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

600,00

25

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

800,00

26

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

700,00

27

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

400,00

28

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

280,00

29

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

900,00

30

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

350,00
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31

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

700,00

32

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

400,00

33

Αυτοτελής Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

250,00

34

Αυτοτελής Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

250,00

35

Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-
ΠΣΕΑ

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

250,00

36

Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-
ΠΣΕΑ

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

160,00

37

Γραφείο
Περιφερειάρχη-
(ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ)

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

250,00

38

Γραφείο
Περιφερειάρχη-
(ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ)

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

150,00

39

Γραφείο
Περιφερειάρχη-
(ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ)

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η

600,00
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δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

40

Γραφείο
Περιφερειάρχη-
(ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ)

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

350,00

41

Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας - ΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ-

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

100,00

42

Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας-ΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ-

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

100,00

43

Ειδικοί Σύμβουλοι
Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

200,00

44

Ειδικοί Σύμβουλοι
Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

100,00

45

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

150,00

46

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

100,00

47

Μέλη οκτώ (8)
εξεταστικών
επιτροπών και ιδιωτών
άρθρου 5 του
Ν.3982/2011
(2ος-12ος/ 2021)

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμέν
ων στο
εσωτερικό &
εξωτερικό

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

800,00
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Β)Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών, ΠΕ
Φθιώτιδας (ειδικός φορέας 073) που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος
2021 , ως κατωτέρω:

Γ) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες , προμήθειες, εργασίες,παροχή
υπηρεσιών, ΠΕ Φθιώτιδας (ειδικός φορέας 071), που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το
Οικονομικό Έτος 2021 , ως κατωτέρω:

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗ

Σ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ

ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη για προμήθεια εκατό
(100) τεστ αντιδραστηρίων
μέτρησης υπολειμματικού
χλωρίου συστημάτων ύδρευσης
για τις ανάγκες του τμήματος
περιβαλλοντικής υγιεινής και
υγειονομικού ελέγχου.

Έγγραφο 360/24302/05.02.2021
της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας
Π.Ε.Φθιώτιδας

02.01.073.1699.
01

Λοιπές
προμήθειες 47,12 25.000,00 2.150,00 22.850,00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 47,12

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ

ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη για την “Δημιουργία
Γεωγραφικού χαρτοφυλακίου για
την σύσταση δικτύου
συνεργασίας επιχειρήσεων και
φορέων αναφορικά με την
προώθηση ενεργειών προβολής
σε όλη την επικράτεια για την
δράση” (Συνεργασία με
Πανεπιστημιακό φορέα για την
ανάπτυξη σύγχρονων πρακτικών
στους τομείς του
Πολιτισμού,Τουρισμού και της
Αγροδιατροφής)

Έγγραφο 11000/41/19-1-2021
Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης
Απασχόλησης Εμπορίου &
Τουρισμού

ΑΔΑΜ: 21REQ008025226 2021-01-
20

02.01.071.9899
.01

Λοιπές
δαπάνες (20%

Έργα
Περιφέρειας )

9.000,00 3.776.000,00 2.625.429,68 1.150.570,32

2

Δαπάνη για την συμμετοχή της
ΠΣΕ στην έκθεση ΄΄The Delifair βy
ΕΞΠΟΤΡΟΦ΄΄Ψηφιακή Έκθεση
τροφίμων και ποτών (01-
05/03/2021 που θα

02.01.071.9899
.01

Λοιπές
δαπάνες (20%

Έργα
Περιφέρειας )

20.212,00 3.776.000,00 2.634.429,68 1.141.570,32

48

Μέλη οκτώ (8)
εξεταστικών
επιτροπών και ιδιωτών
άρθρου 5 του
Ν.3982/2011
(2ος-12ος/ 2021)

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

250,00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 23.380,00 16.480,00
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 206

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2021, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 28434/1148/09-02-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΚΕ
ΚΡΙΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕiΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Κάλυψη δαπάνης για
προμήθεια
αναλωσίμων υλικών
(γάντια,μάσκες
εργασίας,φίλτρα κλπ.),
καθώς και για επισκευή
χλοοκοπτικού
μηχανήματος, για τις
εργασίες διαγράμμισης
και κοπής χόρτων του
Οδικού δικτύου,
σύμφωνα με Ν.3852/10
αρθρο 176 παρ.1

02.05.073.1699.
01 Λοιπές προμήθειες 430,00 20.000,00 5.236,40 14.763,60

2

Κάλυψη δαπάνης για
μετατόπιση δικτύου
ΔΕΔΔΗΕ στον κόμβο
Παρορίου για την
κατασκευή του
έργου,παρεμβάσεις για
την βελτίωση της οδικής
ασφάλειας στη ΠΕΟ
Θήβας-Λιβαδειάς-
Λαμίας, στα ορια των
Νομών Βοιωτίας-
Φθοιώτιδας, σύμφωνα

02.05.073.9459 .
01 Διάφορα έργα 6.230,64 42.550,15 0,00 42.550,15

πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό
Κέντρο Helexpo στο Μαρούσι
Αθηνών.

Έγγραφο 27500/99/08.02.2021
Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης
Απασχόλησης Εμπορίου &
Τουρισμού

ΑΔΑΜ: 21REQ008111585 2021-02-
09

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 9.000,00
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με Ν.3852/10 αρθρο 176
παρ.1

3

Κάλυψη δαπάνης για
μετατόπιση δικτύου
ΔΕΔΔΗΕ στον κόμβο
Αγίου Βλασίου για την
κατασκευή του
έργου,παρεμβάσεις για
την βελτίωση της οδικής
ασφάλειας στη ΠΕΟ
Θήβας-Λιβαδειάς-
Λαμίας, στα ορια των
Νομών Βοιωτίας-
Φθοιώτιδας, σύμφωνα
με Ν.3852/10 αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.9459 .
01 Διάφορα έργα 21.246,18 42.550,15 6.230,64 36.319,51

4

Αμοιβή στο δικηγόρο ,
που θα οριστεί για
υπόθεση ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΣΥΖ.
ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΤΡΙΤΣΟΥ
στη δικάσιμο της 18-3-
21,στο τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λιβαδειάς , σύμφωνα με
τον Ν.3852/10 αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 654,72 23.228,36 10.183,32 13.045,04

5

Αμοιβή στο δικηγόρο ,
που θα οριστεί για
υπόθεση , ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,
στη δικάσιμο της 18-3-
21,στο τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λιβαδειάς , σύμφωνα με
τον Ν.3852/10 αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 654,72 23.228,36 10.838,04 12.390,32

6

Αμοιβή στο δικηγόρο ,
που θα οριστεί για
υπόθεση , ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ,στη
δικάσιμο της 18-3-
21,στο τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λιβαδειάς , σύμφωνα με
τον Ν.3852/10 αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 654,72 23.228,36 11.492,76 11.735,60

7

Αμοιβή στο δικηγόρο ,
που θα οριστεί για
υπόθεση , ΙΩΑΝΝΑΣ
ΜΠΟΥΡΔΗ, στη
δικάσιμο της 18-3-
21,στο τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λιβαδειάς , σύμφωνα με
τον Ν.3852/10 αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 654,72 23.228,36 12.147,48 11.080,88

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 30.525,70 85.778,51 23.614,52 62.163,99
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2. Διορθώνει την υπ’αριθμ. 95/26-1-21(πρακτικό 4/26-1-21) απόφασή της με α/α 1,ως προς το
ποσό, αντί για δαπανηθέν ποσό 1.795,83€ και επιστραφέν ποσό 1.704,17€, που εκ
παραδρομής ζητήθηκε,στο ορθό 1.426,50€ και 2.073,59€, αντίστοιχα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 207
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση α) διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την
ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού τάφρων & εργασιών πρασίνου στο οδικό
δίκτυο Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2020 με προϋπολογισμό 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ (241.935,48€ άνευ ΦΠΑ)και β) των όρων της συνημμένης Διακήρυξης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.28512/945/09-02-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς λαμβάνοντας το λόγο ανέφερε: “Επιφυλασσόμεθα να τοποθετηθούμε αφού υπάρξει
σαφής τεχνική περιγραφή, που θα προσδιορίζει τα σημεία που θα γίνουν οι σχετικές
παρεμβάσεις…… Τεχνική Περιγραφή…….. ΛΕΥΚΟ”

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε λευκό επισημαίνοντας, ότι από την εισήγηση απουσιάζει η τεχνική
περιγραφή και η οριοθέτηση των σημείων παρέμβασης.

Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς ψήφισαν λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:

1. Τη διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη
αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού τάφρων & εργασιών πρασίνου στο οδικό δίκτυο
Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2020. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των
τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (241.935,48€
άνευ ΦΠΑ). Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ566 (έργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» και ενάριθμο 2014ΕΠ56600002).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.

2. Τους όρους του διαγωνισμού, και της μελέτης όπως αυτά αποτυπώνονται στο σχέδιο της
διακήρυξης, το οποίο και υποβάλλεται συνημμένα στην εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 208

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 28118/1323/09-02-

2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Τα πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις
ειδικά διαμορφωμένες επιτροπές, που συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες.
Κανένα νόημα δεν έχει η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο.
Για αυτό…. ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την ψηφοφορία.”

Οι κ.κ. Αναγνωστάκης και Μπέτσιος δήλωσαν αποχή.
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Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς ψήφισαν λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, από
τροποποιημένες συμβάσεις, όπως αναφέρονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα:

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ ( ΜΕ
Φ.Π.Α)

ΑΡ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
Σ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

ΖΗΣΗΣ Π.
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΦΜ: 046784249
15.027,53 989/03-02-2021 21SYMV008010706 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

2
ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ
ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε.

ΑΦΜ:090014129

16.546,68 2/04-02-2021 20SYMV007412047 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 209

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Ο κ. Δούρος επεσήμανε ότι τα θέματα 15 και 16 θα έπρεπε να παραπεμφθούν στο
Περιφερειακό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση 1ης τροποποίησης (παράταση προθεσμίας) της Προγραμματικής
Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Δήμο Θηβαίων και Δήμο Λεβαδέων για την
εκπόνηση της μελέτης στην ΣΑΜΠ066 με ΚΑ:2017ΜΠ06600003 και τίτλο «Μελέτη βελτίωσης
οδού Πρόδρομος-Ζάλτσα».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 23895/228/09-02-2021
έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και αναφέρει τα κάτωθι:

ΣΧΕΤ.:
α. Το από 3-2-2021 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής

Σύμβασης.
β. Το με αρ. πρωτ. 419/23571/3-2-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ

Βοιωτίας.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
 Η μελέτη του θέματος, εντάχθηκε στην ΣΑΜΠ066 με ΚΑ 2017ΜΠ06600003 και

προϋπολογισμό1.500.000,00 €.
 Στις4/4/2018 υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρεια Στερεάς

Ελλάδας του Δήμου Θηβαίων και του Δύμου Λεβαδέων, αναγκαία για την εκπόνηση
της μελέτης. Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης είναι τριάντα έξι (36) μήνες
και λήγει στις 4/4/2021. Στο άρθρο 11 της προγραμματικής σύμβασης προβλέπεται η
τροποποίησή της μετά από σύμφωνη γνώμη και της Κοινής Επιτροπής
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Παρακολούθησης.
 Η Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης συνέταξε το 1ο/3-2-

2021 Πρακτικό σύμφωνα με το οποίο:

-Η Διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη Δημοπράτησης Ανάθεσης της μελέτης
εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή της Π.ΣΤ.Ε, με την υπ την αρ. 1078 /14-5-2018
(Πρακτικό 19- ΑΔΑ:69ΖΒ7ΛΗ-ΓΨ1 ) απόφαση.
-Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιήθηκε στις 12-10-2018.
-Εγκρίθηκε το από 07-04-2020 Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού με την απόφαση
υπ΄αριθμ. 507/28-04-2020 της Οικονομικής Επιτροπή της Π.ΣΤ.Ε .
-Εγκρίθηκε το από 25-06-2020 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού με την απόφαση
υπ΄αριθμ. 828/07-07-2020 της Οικονομικής Επιτροπή της Π.ΣΤ.Ε.
-Έχει συνταχθεί το Πρακτικό ΙΙΙ (27-01-2021) της Επιτροπής Διαγωνισμού και επίκειται η
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και η ανάθεση εκπόνησης της μελέτης σε
συγκεκριμένη ένωση Οικονομικών Φορέων.

Ο φόρτος εργασίας των μελών της Επιτροπής ήταν μεγάλος, και ο έλεγχος των
υποβληθέντων φακέλων Τεχνικών Προσφορών απαιτητικός και χρονοβόρος. Πρόκειται για μία
πολύπλοκη διαδικασία αξιολόγησης τεχνικών στοιχείων μίας σύνθετης μελέτης οδοποιίας η
οποία εκπονείται σε διάφορα στάδια και αποτελείται από επί μέρους μελέτες, αλλά και η
σύγκριση ποιοτικών στοιχείων των διάφορων προσφορών μεταξύ τους. Στην ούτως ή άλλως
αναμενόμενη καθυστέρηση της τεχνικής αξιολόγησης ήρθε να προστεθεί και η χρονική
επιβάρυνση λόγω των μέτρων εναντίον της διασποράς του νέου κορωνοϊού. Κατά τον τελευταίο
χρόνο οι Υπηρεσίες υπολειτουργούν και η τηλε-εργασία δεν διευκολύνει την συνεργασία των
μελών της Επιτροπής. Ακόμη και ο έλεγχος των δικαιολογητικών διήρκεσε πολύ περισσότερο
του αναμενομένου καθώς, όπως περιγράφεται αναλυτικά και στο Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής οι
διάφορες διοικητικές και δικαστικές αρχές καθυστερούσαν την έκδοση ορισμένων
δικαιολογητικών.
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι η εκπόνηση της παρούσας μελέτης κρίνεται πολύ
σημαντική τόσο για τους συμβαλλόμενους Δήμους όσο και για ολόκληρο το Νομό Βοιωτίας
καθώς πρόκειται για οδό συνολικού μήκους 20 χιλιομέτρων, η οποία με αφετηρία τη
διασταύρωση με την Ε.Ο. Πρόδρομος – Σαράντι κατευθύνεται προς τον παραλιακό οικισμό
«Ζάλτσα», την παρακείμενη παραλία Ζάλτσας, και την Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων. Η περιοχή
από την οποία διέρχεται η εν λόγω οδός είναι ορεινή, οι κλίσεις τόσο κατά μήκος του άξονα της
οδού όσο και οι εγκάρσιες είναι πολύ έντονες, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται στη μηκοτομή
της οδού τμήματα με πολύ μεγάλες κλίσεις, αλλά και στα ρείθρα της οδού να εμφανίζονται
απότομα πρανή πολύ μεγάλου βάθους, γεγονότα που καθιστούν επισφαλή την διέλευση των
οχημάτων προς μία περιοχή αγροκτηνοτροφική με αλιευτικό ενδιαφέρον, φυσικού κάλλους, με
πολλές γραφικές παραλίες, στοιχεία που την καθιστούν αξιόλογο προορισμό.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης προτείνει την παράταση της χρονικής διάρκειας της
προγραμματικής σύμβασης κατά είκοσι έξι (26) μήνες και την τροποποίηση - προσαρμογή
αντίστοιχα του χρονοδιαγράμματος, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ανάθεση της μελέτης και
εκπόνησή της.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Είναι πραγματικά εντυπωσιακό…..
Πρόκειται για μια συγκεκριμένη μελέτη…… που μπορεί να αποτελέσει και δείκτη
αποτελεσματικότητας……..
Ο διαγωνισμός έγινε τον 2018…… ( αποσφράγιση προσφορών 10ος του 2018 ). Και ακόμη δεν
έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία….
Γιατί « Ο φόρτος εργασίας των μελών της Επιτροπής ήταν μεγάλος, και ο έλεγχος των
υποβληθέντων φακέλων Τεχνικών Προσφορών απαιτητικός και χρονοβόρος. Πρόκειται για μία
πολύπλοκη διαδικασία αξιολόγησης τεχνικών στοιχείων μίας σύνθετης μελέτης οδοποιίας η
οποία εκπονείται σε διάφορα στάδια και αποτελείται από επί μέρους μελέτες….. »
Έτσι προτείνεται παράταση της προγραμματικής σύμβασης για άλλους 26 μήνες….
Κατά την άποψή μας είναι προφανείς οι ευθύνες της Επιτροπής Παρακολούθησης και των
Υπηρεσιών….
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Για αυτό τον λόγο προτείνουμε την παραπομπή του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο και την
διατύπωση ερωτήματος για το αν πρέπει να υπάρξουν συνέπειες…. Προκειμένου να συνεχιστεί η
διαδικασία.”

Ο κ. Μπέτσιος ανέφερε “ Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ. Με την παράταση ο χρόνος εκπόνησης της
μελέτης του συγκεκριμένου έργου οδοποιίας θα ξεπεράσει τα πέντε χρόνια. Πολύ μεγάλο
διάστημα για να είμαστε θετικοί”

Ο κ. Αναγνωστάκης επεσήμανε ότι υπάρχουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες, αναφέροντας στη
συνέχεια: “ Περάσανε τόσα χρόνια από το 18 και δεν δραστηριοποιούταν κανείς, αν δεν έκανε
ερώτηση, αν δεν έκανε παρέμβαση, η πρώην δήμαρχος Λεβαδέων και σημερινή βουλευτής
Βοιωτίας κα Πούλου, για να ζητήσει πληροφόρηση. Με αφορμή αυτή την παρέμβαση, εκτιμάμε
κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός και έχουμε σήμερα την πρόταση, για παράταση της συγκεκριμένης
σύμβασης.
Εδώ τίθενται κάποια ζητήματα, σε ότι έχει να κάνει για τις ευθύνες υπηρεσιακών παραγόντων
αλλά πρωτίστως με τις πολιτικές ευθύνες της κ. Αντιπεριφερειάρχη, σχετικά με την απουσία
πίεσης, σχετικά με τη μεγάλη χρονική καθυστέρηση, στην εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης,
Και δεν είναι το μοναδικό έργο, το οποίο έχει καθυστερήσει, στην Π.Ε. Βοιωτίας.
Σας θυμίζω ότι υπάρχει μια μελέτη παράκαμψης Αλιάρτου – Αγίας Παρασκευής, που κι αυτό δεν
ξέρουμε την τύχη του. Άρα θεωρούμε ότι υπάρχουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες.
Αλλά σε καμία περίπτωση, όπως είπε ο κ. Χρονάς, δεν θα πούμε όχι, γιατί πρέπει να γίνει
επιτέλους αυτό το έργο. Σημειώνουμε όμως την ανεπάρκεια, την αδυναμία, την
αναποτελεσματικότητα στη διαχείριση των έργων”.

Ο κ. Παπαναστασίου διευκρίνισε ότι έχουν βγάλει ανάδοχο και ότι αυτή είναι παράταση που
ζητείται.

Ο κ. Χρονάς στη συνέχεια ανέφερε: “Μετά τις εξηγήσεις που δόθηκαν…… Δεν έχουμε
αντίρρηση.”

Ο κ. Δούρος συμφώνησε με την εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει την 1η τροποποίηση της από 4-4-2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Δήμου Θηβαίων και Δήμου Λεβαδέων, για την εκπόνηση
της μελέτης της ΣΑΜΠ066, με κ.α 2017ΜΠ06600003 «Μελέτη βελτίωσης οδού
Πρόδρομος – Ζάλτσα», που αφορά την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά είκοσι έξι
(26) μήνες, με ημερομηνία λήξης στις 4-6-2023, καθώς και το κάτωθι τροποποιημένο
χρονοδιάγραμμα,το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 1ης τροποποίησης της
προγραμματικής σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 4-4-2018 Προγραμματική Σύμβαση.
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2.Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη, ως νόμιμο εκπρόσωπο για την υπογραφή της 1ης
τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 210

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο:
«Εκσυγχρονισμός, βελτίωση υφιστάμενης οδοποιίας στον οδικό άξονα Ευαγγελιστρίας-Πέτρας
Β΄ Φάση» και ΚΕ 2020ΕΠ06600009, εξουσιοδότηση κ.Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και
ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 23527/224/10-02-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΩΝ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΙ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

"ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ - ΖΑΛΤΣΑ"
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οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού που 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 αριθμ. 160/16-7-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, (ΑΔΑ: 6Β9Ε7Λ4-291)
έγκριση πρότασης τροποποίησης των Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑΕΠ066 και ΕΠ766, του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2020
3. Την με αριθμ. πρωτ. 82254/31-7-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΚΨ46ΜΤΛΡ-ΨΚΩ) Απόφαση Υφ.Ανάπτυξης
και Επενδύσεων ένταξης Έργων, με την οποία εντάχθηκε το έργο στην ΣΑΕΠ066,με κ.α
2020ΕΠ06600009 και προϋπολογισμό 253.843,39 €.
4. Το με αριθμ. Πρωτ. 407/23073/03-02-2021 έγγραφο Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Βοιωτίας

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με την αριθμ. 160/16-7-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, (ΑΔΑ: 6Β9Ε7Λ4-291)
εγκρίθηκε η πρόταση τροποποίησης των Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑΕΠ066 και ΕΠ766,του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2020 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
με την ένταξη του έργου “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ
ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ-ΠΕΤΡΑΣ Β’ ΦΑΣΗ” στην Συλλογική Απόφαση ΣΑΕΠ066.
Με την με αριθμ. πρωτ. 82254/31-7-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΚΨ46ΜΤΛΡ-ΨΚΩ) Απόφαση Υφ.Ανάπτυξης
και Επενδύσεων ένταξης Έργων, εντάχθηκε το εν λόγω έργο στην ΣΑΕΠ066, με κ.α
2020ΕΠ06600009 και προϋπολογισμό 253.843,39 €.
Με το αριθμ. 407/23073/03-02-2021 έγγραφο της, η Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Βοιωτίας υπέβαλε προς έγκριση
την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αλιάρτου -
Θεσπιέων.
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την
υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ-ΠΕΤΡΑΣ Β’ ΦΑΣΗ» από το Δήμο Αλιάρτου –
Θεσπιέων, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ο συγκεκριμένος οδικός άξονας συνδέει την Τοπική Κοινότητα της Ευαγγελίστριας με την Τοπική
Κοινότητα της Πέτρας του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων. Η ολοκλήρωση του θα βοηθήσει
σημαντικά τους κατοίκους της Περιοχής και θα μειώσει την απόσταση σύνδεσης με την
πρωτεύουσα του Νομού Βοιωτίας τη Λιβαδειά κατά εννέα χιλιόμετρα.
Η ανάγκη σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης προέκυψε, αφενός μεν από το
γεγονός ότι ο Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης ως Κύριος του Έργου,
και αφετέρου η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εξασφάλισε την χρηματοδότηση του έργου με την
ένταξη του στην ΣΑΕΠ 066.
Το έργο κρίνεται αναγκαίο, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και είναι προς όφελος της τοπικής
κοινωνίας. Είναι σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
και συνακόλουθα η Περιφέρεια αντλεί ωφέλεια από τη πραγμάτωσή του.
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ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μεταξύ των :

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
&

«ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ -ΘΕΣΠΙΕΩΝ»

Για την Πράξη:
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ- ΠΕΤΡΑΣ Β΄ΦΑΣΗ»

ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

Στην Λαμία, σήμερα την … του μηνός ………… του έτους 2021, ημέρα …………… οι παρακάτω

φορείς καλούμενοι στο εξής «Συμβαλλόμενοι»:

α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Λαμία και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανό, η οποία θα αποκαλείται στο εξής «Φορέας
Χρηματοδότησης».
β. Ο Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων, που εδρεύει στην Αλίαρτο και εκπροσωπείται νόμιμα από
το Δήμαρχο κ. Γεώργιο Ντασιώτη, ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής ως «Κύριος του Έργου
και Φορέας Υλοποίησης».

συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Μεταξύ των συμβαλλομένων, υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, έχοντας

υπόψη το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς καθώς και το ιστορικό του έργου και ειδικότερα:

1. Tις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει

2. 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
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«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)».

3. Tο Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»

4. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ
241/Α’/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

5. Την αριθμ. 49764/10339/22-9-2011 (ΦΕΚ 2231/Β’/2011) απόφασης Γ.Γ.

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας «Έγκριση

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αλιάρτου Ν. Βοιωτίας» όπως ισχύει.

6. Το Ν.3155/1955 «Περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών» και το Β.Δ. 47/1956
«Περί καθορισμού των επαρχιακών οδών των Νομών του κράτους», βάσει των

οποίων η συγκεκριμένη οδός δεν είναι χαρακτηρισμένη ως επαρχιακή, επομένως

ανήκει στο Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων.

7. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΒΟΙΩ/ΤΠΚΑΜ/726660/515909/7917/3355/24-
12-2020 έγγραφο της ΕΦ.Α Βοιωτίας.

8. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/2016)«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

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

9. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α’/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».

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

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

12. Το Ν.4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου

13. Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες

διατάξεις».

14. Το Ν.4456/2017 (ΦΕΚ 24/Α’/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».

15. Το Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α’/2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό

Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
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16. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/2010) «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
17. Το άρθρο 21 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/Α’/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.»

18. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4714/2020 - Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών

συμβάσεων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού σύμφωνα με τις οποίες η σύναψη προγραμματικών

συμβάσεων των ΟΤΑ Α΄και Βαθμού αποφασίζεται από τις οικείες Οικονομικές Επιτροπές

και έχοντας υπόψη:

1. Την µε αριθµ. 160/16-7-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, (Α∆Α: 6Β9Ε7Λ4-
291) µε την οποία εγκρίθηκε η πρόταση τροποποίησης των Συλλογικών Αποφάσεων

ΣΑΕΠ066 και ΕΠ766, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) έτους 2020 της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε και η πρόταση ένταξης του έργου

στην Συλλογική Απόφαση ΣΑΕΠ066.

2. Την με αριθμ. πρωτ. 82254/31-7-2020 (Α∆Α: 6ΜΚΨ46ΜΤΛΡ-ΨΚΩ) Απόφαση Υφ.
Ανάπτυξης και Επενδύσεων ένταξης Έργων, με την οποία εντάχθηκε το έργο στην

ΣΑΕΠ066, με κ.α 2020ΕΠ06600009 και προϋπολογισμό 253.843,39 €.
3. Την µε αριθ. ……./…..-…..-2020 (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.

4. Την µε αριθ. ……./…..-…..-2020 (ΑΔΑ: ………………………) απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας

Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για

την υπογραφή της ο ορισμός εκπροσώπου του δήμου µε τον αναπληρωτή του για την

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση καθορίζεται πλαίσιο συμφωνίας για την υλοποίηση
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του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ
ΑΞΟΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΤΡΑΣ Β’ ΦΑΣΗ» και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες
υλοποίησής του.

ΆΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν

για την εκτέλεση του Προγράμματος και συγκεκριμένα:

 Περιεχόμενα της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 1)

 Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης - Σκοπός και Περιεχόμενο του έργου (άρθρο 2)

 Περιοχή εκτέλεσης του έργου (άρθρο 3)

 Προϋπολογισμός – Πόροι & Τρόπος Χρηματοδότησης του έργου (άρθρο 4)

 Φορέας εκτέλεσης και Φορέας διαχείρισης του έργου (άρθρο 5)

 Χρονική διάρκεια της Σύμβασης - χρονοδιάγραμμα (άρθρο 6)

 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 7)

 Λοιπές ευθύνες του Δήμου (άρθρο 8)

 Συγκρότηση - αρμοδιότητες και λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (άρθρο 9)

 Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 10)

 Αντισυμβατική συμπεριφορά - ρήτρες (άρθρο 11)

 Επίλυση διαφορών (άρθρο 12)

 Όροι σύμβασης & τελικές διατάξεις (άρθρο 13)

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την

υλοποίηση του έργου µε τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ-ΠΕΤΡΑΣ Β’ ΦΑΣΗ» από το Δήμο Αλιάρτου –
Θεσπιέων, µε χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο συγκεκριμένος οδικός άξονας διέρχεται εντός αγροτικής και δασικής περιοχής και συνδέει

την Τοπική Κοινότητα της Ευαγγελίστριας με την Τοπική Κοινότητα της Πέτρας του Δήμου

Αλιάρτου-Θεσπιέων.

Πρόκειται για έναν οδικό άξονα που είναι ήδη διανοιγμένος παλαιότερα και έχουν εκτελεστεί

σημαντικές χωματουργικές εργασίες και η τσιμεντένια τριγωνική τάφρος απορροής των όμβριων

υδάτων της οδού. Εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης του οδοστρώματος, σε συνδυασμό με τις

υψηλές βροχοπτώσεις της περιοχής, καθώς ο δρόμος διέρχεται ορεινού όγκου,

πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση σημαντικές καταστροφές στο χωματουργικό υπόβαθρο του

δρόμου και δεν υπάρχει ασφαλής διέλευση για τους χρήστες της οδού.

Η ολοκλήρωση του θα βοηθήσει σημαντικά τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας
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Ευαγγελίστριας και θα μειώσει την απόσταση σύνδεσης με την πρωτεύουσα του Νομού

Βοιωτίας τη Λιβαδειά κατά εννέα (9.00 Km) χιλιόμετρα ενώ μέχρι σήμερα οι κάτοικοι της

περιοχής λόγω του κακού οδικού άξονα αναγκάζονται να ακολουθούν άλλη κυκλική διαδρομή

πολύ μεγαλύτερου μήκους που με την επιστροφή τους διανύουν συνολικά δεκαοκτώ (18.00 Km)
χιλιόμετρα. Η μείωσή αυτής της απόστασης αποκτά τεράστια σπουδαιότητα σε έκτακτες

περιπτώσεις εφόσον στη Λιβαδειά βρίσκονται το Κρατικό Νοσοκομείο, η Αστυνομική Διεύθυνση

και η Πυροσβεστική Υπηρεσία .

Η αποπεράτωση του συγκεκριμένου έργου και η βελτίωση του οδικού άξονα θα συμβάλει

στην αύξηση του θρησκευτικού τουρισμού της περιοχής της Ευαγγελίστριας καθώς στη περιοχή

βρίσκεται η Ιερά Μονή Ευαγγελιστρίας και το Εκκλησιαστικό Συνεδριακό Κέντρο της Μονής.

Για το Δήμο Αλιάρτου-Θεσπιέων και για τον Κρατικό προϋπολογισμό το κόστος της ετήσιας

συντήρησης του δρόμου από τις καταστροφές λόγω βροχοπτώσεων είναι σημαντικό ενώ με την

ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου αυτό θα μειωθεί ενώ οι πολίτες θα χρησιμοποιούν έναν

ασφαλέστερο οδικό άξονα ενώ ταυτόχρονα θα κάνουν και οικονομία κλίμακος εφόσον το κόστος

διελεύσεων θα είναι κατά πολύ μειωμένο.

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

κοινωνίας. Είναι σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

και συνακόλουθα η Περιφέρεια αντλεί ωφέλεια από τη πραγμάτωσή του.

Η ανάγκη σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης προέκυψε, αφενός μεν από

το γεγονός ότι ο Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης ως Κύριος του

Έργου, και αφετέρου η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εξασφάλισε την χρηματοδότηση του έργου

με την ένταξη του στην ΣΑΕΠ 066.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά συνολικό μήκος παρέμβασης 2.4 Km στον οδικό

άξονα Ευαγγελίστριας Πέτρας και περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες μέχρι την πλήρη

κατασκευή του καταστρώματος της οδού και συγκεκριμένα:

Ομάδα Χωματουργικά
 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών

 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

 καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε

κάθε είδους έδαφος.

Ομάδα Τεχνικά έργα
 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης

γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20

Ομάδα Οδοστρωσία
 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

Ομάδα Ασφαλτικά
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 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

 Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάρχους επιμετρούμενες κατά βάρος

 Ασφαλτική Στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση

κοινής ασφάλτου

Ομάδα Σήμανση - Ασφάλιση
 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή

 Πινακίδες Ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους

 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN40 mm (1 ½ ‘’)

ΆΡΘΡΟ 3: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο θα εκτελεσθεί στον οδικό άξονα που διέρχεται εντός αγροτικής και δασικής

περιοχής και συνδέει την Τοπική Κοινότητα της Ευαγγελίστριας με την Τοπική Κοινότητα της

Πέτρας του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων

ΆΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σύμφωνα µε τη μελέτη στο ποσόν των

253.843,39 € με Φ.Π.Α. και αναλύεται ως εξής:

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ (€)

Ομάδα Χωματουργικά 4.372,50

Ομάδα Τεχνικά έργα 21.666,00

Ομάδα Οδοστρωσία 325,00

Ομάδα Ασφαλτικά 121,795,50

Ομάδα Σήμανση - Ασφάλιση 2,697,60
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 150.856,60
Άθροισμα εργασιών 150.856,60
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18.00 % 27.154,19
Σύνολο 178,010,79
Απρόβλεπτα 15 % 26.701,62
Αναθεωρήσεις -
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ 204.712,41
Φ.Π.Α. 24 % 49.130,98

Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ 253.843,39

Οι πόροι χρηματοδότησης του έργου προέρχονται από πιστώσεις του Προγράμματος

Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2020 της ΣΑΕΠ 066 με

κωδικό έργου 2020ΕΠ06600009
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Ο αναλυτικός προϋπολογισμός του έργου ανά εργασία παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σταδιακά µε την προβλεπόμενη διαδικασία του ΠΔΕ

μετά από πιστοποίηση εργασιών σύμφωνα µε τις διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων.

Η πληρωμή των εργασιών θα πραγματοποιείται από το Περιφερειακό Ταμείο, σύμφωνα µε
τις κείμενες διατάξεις.

Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του Δήμου.

ΆΡΘΡΟ 5 : ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Ο Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων υποχρεούται να προχωρήσει, ακολουθώντας τις νόμιμες

διαδικασίες, στη σύνταξη και έγκριση των τευχών δημοπράτησης έργου.

2. Το έργο θα δημοπρατηθεί από το Δήµο Αλιάρτου - Θεσπιέων (κύριος του έργου) και θα
εκτελεστεί από την Τεχνική Υπηρεσία του, 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.

3. Σε περίπτωση µη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης από το Δήµο Αλιάρτου - Θεσπιέων των
εφαρμοζόμενων διατάξεων για την ανωτέρω ανάθεση, δεν δημιουργείται οποιαδήποτε

υποχρέωση ή οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη

χρηματοδότηση του έργου.

4. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν ευθύνεται έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων

προσώπων τα οποία διεκδικούν δικαιώματα από αυτόν ή άλλων προσώπων που μετείχαν

στη σχετική διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.

5. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο Δήµος Αλιάρτου - Θεσπιέων αναλαμβάνει την
ευθύνη για την άρτια και προσήκουσα συντήρησή του έργου, σύμφωνα µε το προσαρτημένο

ως Παράρτημα ΙΙ χρονοδιάγραμμα, µε δικές του δαπάνες και ευθύνη.

ΆΡΘΡΟ 6 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και ολοκληρώνεται με την

οριστική παραλαβή του έργου. Η διάρκειά της ορίζεται σε είκοσι εννέα (29) μήνες
2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο

Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
3. Η Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους όρους, αν αυτό απαιτηθεί

από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης, είτε

για λόγους έκτακτης ανάγκης, μετά από σχετική εισήγηση της Κοινής Επιτροπής

Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 9) προς τα αρμόδια αποφαινόμενα

όργανα των συμβαλλομένων.

4. Η ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης, δεν μπορεί να
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συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής και μπορεί να είναι μέχρι 9

μήνες, λόγω καθυστερήσεων που συνήθως παρουσιάζονται ως προς τον χρόνο παραλαβής του έργου.

ΆΡΘΡΟ 7 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει

 Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές.

 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 συνεργάζεται με τον Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την

προβολή του έργου.

 Να ορίσει εκπροσώπους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

Β. Ο Δήμος Αλιάρτου – Θεσπιέων, αναλαμβάνει:

 Τη μέριμνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων

και εγκρίσεων πριν από τη δημοπράτηση του έργου. Τη δημοπράτηση, την υπογραφή

σύμβασης µε τον ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής του έργου και την παραλαβή του.

 Την χρηματοδότηση κάθε επιπλέον δαπάνης µελετών και εργασιών που δεν

συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη και η ανάγκη τους προκύπτει από εγκρίσεις και

αδειοδοτήσεις.

 Τη µέριµνα για την απομάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται επί του χώρου, ώστε να

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

 Τον ορισμό εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

 Τη γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης από υπάλληλό του.

 Την εν γένει ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης του

έργου.

 Τις αιτήσεις προς τις ΔΕΚΟ, τις δαπάνες που προκύπτουν εξ αυτών και την

κατασκευή όλων των απαιτούμενων συνδέσεων µε τα δίκτυα κοινής ωφελείας. Την

ευθύνη για τη φύλαξη του έργου μετά τη διοικητική παραλαβή για χρήση και μέχρι την

οριστική παραλαβή του.

 Την καθολική µέριµνα, μετά την οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση του έργου και των

εγκαταστάσεών του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον μέτρου για την

αποτροπή βλαβών ή καταστροφών.

 Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα στη χρηματοδότηση του έργου από την

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, µέσω ανοικτής εκδήλωσης ή ανακοίνωσης στον τοπικό

τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο.
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 Τη µέριµνα για την κατασκευή ενημερωτικής πινακίδας για το έργο από τον ανάδοχο

σύμφωνα µε πρότυπο σχέδιο της Περιφέρειας μετά από την υπογραφή της σύμβασης

και σε κάθε περίπτωση πριν την αποπληρωμή του 1ου λογαριασμού.

 Την αποστολή στην αρμόδια ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας κάθε πιστοποίησης δαπάνης και λογαριασμό έργου που φέρει την

έγκριση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήµου συνοδευόμενη από όλα τα λοιπά

δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο, (σε αντίγραφα) προκειμένου να

προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής.

ΆΡΘΡΟ 8: ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
1. Ο Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων είναι ο µόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων

τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του αναδόχου, σχετιζομένων είτε µε το καθεστώς

ιδιοκτησίας και τη χρήση των χώρων παρέµβασης είτε µε τη µη λήψη όλων των κατά νόμο

απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων και τη µη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση του έργου.

2. Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαιτίας οποιωνδήποτε

νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων σχετιζομένων είτε µε το καθεστώς ιδιοκτησίας, είτε µε

το περιβαλλοντικό και πολεοδομικό καθεστώς, είτε για άλλους λόγους που ανάγονται στις

κατά την παρούσα σύμβαση και τον νόμο υποχρεώσεις του Δήµου, Δήμος Αλιάρτου -
Θεσπιέων ευθύνεται κατά νόμο έναντι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στην περίπτωση

αυτή η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διατηρεί αξιώσεις αποζημίωσης έναντι του Δήµου.

3. Ο Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων είναι ο µόνος υπεύθυνος για καταβολή αποζημιώσεων και

για την εκπλήρωση των προβλεπόμενων στην εργολαβική σύμβαση και την κείμενη

νομοθεσία υποχρεώσεων έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων που

διεκδικούν δικαιώματα από την αναφερόμενη στην προηγούμενηπαράγραφο αδυναμία ή

καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης του έργου.

4. Ο Δήμος Αλιάρτου - Θεσπιέων οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία

αρμοδιότητάς του και γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και

ολοκλήρωση των έργων και την απορρόφηση των πιστώσεων.

5. Σε περίπτωση που παρά τις απαλλακτικές κατά την παρούσα σύμβαση ρήτρες για την

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο ανάδοχος ή άλλα τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και για οποιονδήποτε λόγο η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

υποχρεωθεί, παρά την αποκλειστική ευθύνη του Δήµου, να καταβάλει ποσά σε τρίτα

πρόσωπα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας µπορεί να αναζητήσει αναγωγικά τα

καταβληθέντα ποσά από τον Δήµο δυνάμει της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ 9: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Τα συμβαλλόμενα μέρη για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ορίζουν Κοινή
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Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου. Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) µέλη,

εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών, µε τους νόμιμους αναπληρωτές τους, και ειδικότερα:

1. Δύο (2) εκπροσώπους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- ΠΕ Βοιωτίας :
• Ντάης Χρήστος ως πρόεδρος, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας, µε αναπληρωτή

τον Καραμουσκέτα Στυλιανό υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας.

• Ζαμπάκος Παύλος υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας, µε αναπληρώτρια την

Πατσαλή Μαρία, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας. οι οποίοι ορίστηκαν µε

την ………… /2021 (ΑΔΑ:……………………)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

2. Έναν εκπρόσωπο του Δήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων
• ……………., υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος &

Πολεοδομία του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων, µε αναπληρωτή/ αναπληρώτρια
τον/την…………….. υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών –

Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων οι οποίοι
ορίστηκαν µε την ………… /2020 (ΑΔΑ:……………………)απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ειδικότερα τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

• παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα µε τους

όρους αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται για την πληρωμή

κάθε λογαριασμού - πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρμοδίως από τη Διευθύνουσα

Υπηρεσία.

• εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη

υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης

• ενημερώνεται για την υλοποίηση της κατασκευής του έργου

• εισηγείται αιτιολογημένα στο Περιφερειακό Συµβούλιο για την ανάγκη τροποποίησης

των όρων της προγραμματικής σύμβασης.

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

Προγραμματική Σύμβαση.

Η Επιτροπή συνέρχεται μετά από την υπογραφή της παρούσας µε ευθύνη του Προέδρου

της και µε γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τόσο στα τακτικά όσο και στα

αναπληρωματικά µέλη της, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης.

Η Επιτροπή συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις και όποτε το απαιτούν οι όροι της

παρούσας ή κρίνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα

τακτικό µέλος της. Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του Δήµου ή στα γραφεία της Δ/νσης

Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όπως ορίζεται ειδικότερα

στην πρόσκληση του Προέδρου της. Τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
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δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους.

Η Επιτροπή αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου

των παρόντων µελών της. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν από τις τακτικές συνεδριάσεις της

Επιτροπής υποβάλλει σε αυτή ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία του έργου και τα τυχόν

προβλήματα που έχουν ανακύψει.

Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των σχετικών

πρακτικών εκτελεί υπάλληλος του Δήµου ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Δημάρχου.

ΆΡΘΡΟ 10: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα Προγραμματική

Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους

λοιπούς όρους της Σύμβασης.

Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης, τμηματικής ή συνολικής, δύναται

να χορηγηθεί έως το τέλος της Πράξης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου

συμβαλλόμενου, και τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Η ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης, δεν μπορεί

να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.

Μέγιστη διάρκεια παράτασης προγραμματικής σύμβασης: 9 μήνες

ΆΡΘΡΟ 11: 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

συμβαλλόμενο μέρος το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών

σε εύλογο χρόνο.

Σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από την πλευρά του ενός μέρους, ο

αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη

νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.

ΆΡΘΡΟ 12: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφωνία ή διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά την ερμηνεία και

την εφαρμογή των όρων της παρούσας σύμβασης η οποία δεν επιλύεται από την Κοινή

Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης κατά την εκτέλεση του έργου, επιλύεται

από τα αρμόδια δικαστήρια.

ΆΡΘΡΟ 13: ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & 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
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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.

Τα παραπάνω συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα

μέρη και προς απόδειξη, αφού αναγνώσθηκε η Σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε τέσσερα (4)

πρωτότυπα, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

Για το Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων
Ο Δήμαρχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
Ο Περιφερειάρχης

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΜΕΛΕΤΗΣ

α/α Εργασία

Αρ
ιθ
μό

ς
Τι
μο

λο
γί
ου

Κω
δι
κό

ς
Αν

αθ
εώ

ρη
ση

ς

Εί
δο

ς
Μ
ον

άδ
ας

Ποσότητα Τιμή
Μονάδας

Δαπάνη

ΟΜΑΔΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος
βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών
(ΟΔΟΑ3.3)

1.1 ΟΔΟ1133
Α m3 350,00 9,15 3.202,50

2 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος
γαιώδες - ημιβραχώδες (ΟΔΟΑ4.1) 1.2 ΟΔΟ1212 m3 75,00 2,60 195,00

3

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΑΦΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ `Η
ΤΑΦΡΟΥ ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΕ ΚΑΘΕ
ΕΙΔΟΥΣ ΕΔΑΦΟΣ (ΟΔΟΑ14)

1.3 ΟΔΟ1310 m 1.500,00 0,65 975,00

ΆΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 4.372,50
ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών
τάφρων, στρώσεων προστασίας
στεγάνωσης γεφυρών κλπ με
σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΟΒ29.3.1)

2.1 ΟΔΟ2532 m3 230,00 94,20 21.666,00

ΆΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 21.666,00
ΟΜΑΔΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

1 Υπόβαση οδοστρωσίας
μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΓ1.1) 3.1 ΟΔΟ3121

Β m3 20,00 16,25 325,00

ΆΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 325,00
ΟΜΑΔΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

1 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ
ΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟΔ4) 4.1 ΟΔΟ4120 m2 14.400,00 0,45 6.480,00

2

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ
ΕΠΙΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ
(ΟΔΟΔ6)

4.2 ΟΔΟ4421
Β tn 10,00 83,55 835,50

3
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με
χρήση κοινής ασφάλτου (ΟΔΟΔ8.1)

4.3 ΟΔΟ4521
Β m2 14.400,00 7,95 114.480,00

Άθροισμα ομάδας Ασφαλτικά 121.795,50
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α/α Εργασία

Αρ
ιθ
μό

ς
Τι
μο

λο
γί
ου

Κω
δι
κό

ς
Αν

αθ
εώ
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ς
Μ
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ας

Ποσότητα Τιμή
Μονάδας

Δαπάνη

ΟΜΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1 Διαγράμμιση οδοστρώματος με
ανακλαστική βαφή (ΟΔΟΕ17.1) 5.1 ΟΙΚ7788 m2 576,00 3,80 2.188,80

2 Πινακίδες ρυθμιστική μεσαίου
μεγέθους (ΟΔΟΕ9.4) 5.2 ΟΙΚ6541 τεμαχ 6,00 53,70 322,20

3
Στύλος πινακίδων από
γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN
40 mm (1 ½ ‘’) (ΟΔΟΕ10.1)

5.3 ΟΔΟ2653 τεμαχ 6,00 31,10 186,60

ΆΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ 2.697,60

Άθροισμα εργασιών 150.856,60

Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 % 27.154,19

Σύνολο 178.010,79

Απρόβλεπτα 15 % 26.701,62

Αναθεωρήσεις -

Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ 204.712,41

Φ.Π.Α. 24% 49.130,98

Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ 253.843,39

Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ -

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 253.843,39
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

2021 2022 2023

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒΡ ΜΑΡ
ΑΠΡ έως

ΔΕΚ

ΙΑΝ ΚΑΙ

ΦΕΒΡ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 εως

27
28 εως 29

1

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚ

ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

29 ΜΗΝΕΣ

2

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

3

Σύνταξη

διακήρυξης και

των τευχών

δημοπράτησης

του Έργου.

4

Διενέργεια

διαδικασιών

ανάθεσης και

επιλογής

αναδόχου –

υπογραφή

σύμβασης

5

Διαχείριση και

υλοποίηση του

Έργου

6

Παράδοση και

παραλαβή του

έργου για χρήση
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Ο κ. Χρονάς επεσήμανε ότι: “πρόκειται για θέμα αρμοδιότητας του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Και εκεί θα έπρεπε να συζητηθεί...Αν τελικά τεθεί, θα πούμε τη γνώμη μας.”

Αφού ο Προεδρεύων ενημέρωσε ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν μπορεί να παραπεμφθεί στο
Περιφερειακό Συμβούλιο ο κ. Χρονάς δήλωσε “ Πρόκειται για χρήσιμο και αναγκαίο έργο…….
Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Ο κ. Δούρος συμφώνησε δεδομένου ότι το έργο είναι αναγκαίο.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει τη σύναψη και το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων, για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο:
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΤΡΑΣ Β’ ΦΑΣΗ» και ΚΕ 2020ΕΠ06600009, σύμφωνα με το συνημμένο
Σχέδιο.
2.Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.
3.Ορίζει δύο (2) μέλη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από πλευράς Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και τους αναπληρωτές τους ως εξής:
 Τον Ντάη Χρήστο, ως πρόεδρο, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας, με

αναπληρωτή τον Καραμουσκέτα Στυλιανό υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας.
 Τον Ζαμπάκο Παύλο, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας, με αναπληρωτή του την
Πατσαλή Μαρία, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Βοιωτίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 211

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 17ο:Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας» της ΣΑΕΠ 566

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 212

ΘΕΜΑ 18ο:Δημοπράτηση του υποέργου με τίτλο: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου
ΔΕ Ασπροποτάμου» προϋπολογισμού 700.000,00€ με ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου:
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 27148/205/08-02-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ», προϋπολογισμού 700.000,00 €
με Φ.Π.Α, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Σ.Ε.
(ΣΑΕΠ 566 με ενάριθμο 2014ΕΠ56600008), με τη διαδικασία του «ανοιχτού διαγωνισμού»
του άρθρου 27 του Ν.4412/16, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
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οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95, παρ. 2.α του Ν.4412/2016) &

 τη Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη Δημοπράτησης.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ως Αρχή που θα διενεργήσει το

διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, δια του Προϊσταμένου της, να

εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε
σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της ίδιας Δ/νσης να
κοινοποιούνται και να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού. Ειδικότερα:

 Να προβεί στη συγκρότηση της Επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική
δημοπρασία (τα μέλη της Επιτροπής θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση). Επειδή ο
προϋπολογισμός του έργου είναι κάτω από το 1.000.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) η Επιτροπή
διαγωνισμού θα είναι (3) τριμελής.

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

 Να παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, όπως
ορίζει το άρθρο 2 παρ. 2.3 της διακήρυξης.

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Εξουσιοδοτεί την Επιτροπή Διαγωνισμού του εν λόγω έργου για την διενέργεια κλήρωσης σε
περίπτωση που οι προσφορές των οικονομικών φορέων έχουν την ίδια ακριβώς τιμή
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(ισότιμες).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 213

ΘΕΜΑ 19ο:Δημοπράτηση του 8ου υποέργου: «Επισκευή - συντήρηση Κέντρου Υγείας Δομοκού»
προϋπολογισμού 360.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Επισκευή - συντήρηση Κέντρων Υγείας
Στερεάς Ελλάδας»

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 29334/1557/10-02-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Δεν έχουμε αντίρρηση.” και στη συνέχεια επεσήμανε “Παράκληση για
ενημέρωση γύρω από την συνεργασία της Περιφέρειας με τον Διοικητή της ΥΠΕ….. Για τις
απόψεις του, γύρω από όσα ακούγονται, για παραμέληση των υγειονομικών μονάδων της
Φωκίδας.”

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε: “Συμφωνώντας με την παρατήρηση του κ. Χρονά, λέμε και εμείς
ναι.”

Ο κ. Δούρος συμφώνησε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ενημέρωση από τον κ. Σερέτη.

Ο κ. Μπέτσιος τόνισε ότι καλό θα ήταν μια ενημέρωση από την ΥΠΕ σχετικά με ποια κριτήρια
έγινε η επιλογή των Κέντρων Υγείας τα οποία θα χρηματοδοτούσε η Περιφέρεια.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει:
 τη δημοπράτηση με ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης (άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016) και κατασκευής του 8ου υποέργου: «Επισκευή -
συντήρηση Κέντρου Υγείας Δομοκού» προϋπολογισμού 360.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου:
«Επισκευή - συντήρηση Κέντρων Υγείας Στερεάς Ελλάδας»

 την περίληψη διακήρυξης, τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

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

3. Εξουσιοδοτεί τον Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. να προβεί στη
συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα
προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού καθώς και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 18 της
Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 214

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση και
συμπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο Ε.Ο.Δ. των νομών Φθιώτιδας-Φωκίδας-Ευρυτανίας»
υποέργο: «Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο νομού
Φωκίδας 2020» προϋπολογισμού 310.000,00€ με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 29652/642/10-02-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει:
 τη δαπάνη του έργου: «Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο Ε.Ο.Δ.

των νομών Φθιώτιδας-Φωκίδας-Ευρυτανίας» υποέργο: «Συντήρηση και συμπλήρωση
οδικού ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο νομού Φωκίδας 2020» με κωδικό αριθμό
014ΕΠ56600000 Της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ566 προϋπολογισμού 310.000,00€ με
ΦΠΑ από πιστώσεις ΣΑΕΠ566.
 την ηλεκτρονική δημοπράτηση του εν λόγω έργου με ανοικτό διαγωνισμό και με το
σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).
 τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης.
 τη διακήρυξη & την περίληψη διακήρυξης .

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

3. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της ΔΤΕ Π.Ε Φωκίδας , για 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 μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.

4. Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας δια του προϊσταμένου
της ΔΤΕ της Π.Ε Φωκίδας , 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.λπ ειδικότερα
όπως :

 Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς
άρθρο 2 παραγ. 2.3 της διακήρυξης .

 Με σχετική απόφαση του Προϊσταμένου ΔΤΕ , να γίνετε δεκτή η
αποδοχή αιτήματος του προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας
ηλεκτρονικής προσφοράς όπως ορίζει το άρθρο 3 παραγ. 3.6 της
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διακήρυξης .
 Κοινοποίηση στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων ,

άρθρο 4 παραγ. 4.1.α της διακήρυξης .
 Κοινοποίηση στους προσφέροντες την απόφαση 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 , την ημέρα και ώρατης 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 προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή
συμπληρωματικών δικαιολογητικών, άρθρο 4 παραγ 4.2.γ 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 της την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
ηλεκτρονικών προσφορών και την αποσφράγιση αυτών σε άλλη ημέρα , αν
για λόγους ανωτέρας βίας η για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η
αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα , η 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 215

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού, για την ανάθεση εκπόνησης της
μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για αντιπλημμυρική προστασία – ποταμοί Μελάς (Μαυροπόταμος)
Παστέλικας και Ποταμάκι, συνολικού μήκους 32 Κm», Π.Ε. Βοιωτίας, προεκτιμώμενης αμοιβής
1.299.122,96 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων απέσυρε το θέμα με το σκεπτικό να το επανεξετάσει η επιτροπή
διαγωνισμού αφού ζητηθεί και νομική γνωμοδότηση.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού, για την κατακύρωση
«Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, για δύο (2)
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έτη» προϋπολογισμού 62.000,00 € με ΦΠΑ.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 28180/1139/09-02-

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

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:
1. Tο υπ’αριθμ. ΙΙΙ/09-02-2021 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού

Διαγωνισμού για την «Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας, για δύο (2) έτη» συνολικού προϋπολογισμού 62.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%, (χωρίς ΦΠΑ: 50.000,00 €, ΦΠΑ: 12.000,00 €) σχετικά με την αποσφράγιση &
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης

2. Κατακυρώνει τον ανωτέρω διαγωνισμό ως εξής:
 Για το Τμήμα Α΄: στην εταιρεία “APLICΑ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΥΓΕΡΗ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε. με

συνολική προσφερόμενη τιμή 44.292,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
 Για το Τμήμα Β΄: στον ΚΟΪΤΣΑΝΟ Δ. ΑΝΔΡΕΑ με προσφερόμενη τιμή 11.160,00 €

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 216

ΘΕΜΑ 23ο: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση επαρχιακού οδικού
δικτύου περιοχής Δομοκού»,Π.Ε. Φθιώτιδας,προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου
«ΣΤΕΡΕΟΔΟΜΗ ΑΤΕ»

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 27617/1469/09-02-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς λαμβάνοντας το λόγο τόνισε: “Το συμφωνητικό με τον ανάδοχο υπογράφτηκε στις
23-03-2018 για ποσό 84.849 € και συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου 153 ημέρες,
μέχρι 23-08-2018.
Από τότε ο ανάδοχος έπαιρνε παρατάσεις μέχρι τι τις 30/11/2019….
Στις 13/12/2019 κηρύχθηκε έκπτωτος με απόφαση της Διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς γνώμη
της Οικονομικής Επιτροπής.….
Υπέβαλε ένσταση στο Τεχνικό Συμβούλιο 2/1/20.
Το Τεχνικό Συμβούλιο αφού ανέβαλε τρεις φορές την συζήτηση της ένστασης, χωρίς να
γνωρίζουμε την αιτία….. την απέρριψε ένα χρόνο μετά στις αρχές του 2021.
Την ίδια στιγμή το έργο εμφανίζεται τελειωμένο και ζητά η υπηρεσία από την Οικονομική
Επιτροπή να δώσει τυπική παράταση για να ετοιμαστούν τα χαρτιά που χρειάζονται….
Με άλλα λόγια καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποδεχτεί στην πράξη την ακύρωση της
έκπτωσης….. και να ψηφίσει παράταση του έργου.
Κατά την εκτίμησή μας, ολόκληρη η διαδικασία είναι πολιτικά απαράδεκτη και δεν μπορεί να
υποκρύψει τις ευθύνες της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Τεχνικού Συμβουλίου…. Που πρέπει να
αναζητηθούν συγκεκριμένα.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε : “Για το απαράδεκτο της διαχείρισης καταψηφίζουμε την
εισήγηση.”

Ο κ. Μπέτσιος στη συνέχεια ανέφερε: “Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ, αφού το έργο έχει τελειώσει και η
μικρή παράταση ζητείται για την τακτοποίηση των δικαιολογητικών”

Ο κ. Δούρος ψήφισε λευκό με το σκεπτικό ότι με τόσες παρατάσεις το έργο θα έπρεπε να είχε
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ήδη τελειώσει.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Χορηγεί παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού
δικτύου περιοχής Δομοκού», συμβατικού ποσού 84.849,54 € με ΦΠΑ, ήτοι μέχρι την 28-02-
2021, για τυπικούς λόγους, καθώς το έργο ολοκληρώθηκε, προκειμένου να είναι δυνατή η
σύνταξη των απαραίτητων εγγράφων (Βεβ. Περαίωσης, Πιστοποιήσεις, τελ. Επιμέτρηση κ.α.) για
την εκκαθάριση της εργολαβίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 217

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 28231/122/09-02-2021(ΑΔΑ:9ΨΛΘ7ΛΗ-Ρ4Ν) απόφασης του
Αντπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιά στην περιοχή Περιβόλι του Δήμου Μακρακώμης) .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 28396/123/09-02-
2021 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’αριθμ. 28231/122/09-02-2021(ΑΔΑ:9ΨΛΘ7ΛΗ-Ρ4Ν) απόφαση του
Αντπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιά στην περιοχή Περιβόλι του Δήμου Μακρακώμης) με την οποία
αποφασίστηκαν τα εξής:

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

2.- Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών και μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων :
1) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 99638 μηχάνημα έργου τύπου φορτωτής ερπ.

ιδιοκτησίας ΠΛΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για την συνδρομή στην κατάσβεση πυρκαγιάς στην περιοχή της
ΤΚ Περιβολίου του Δήμου Μακρακώμης.

2) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΕ 1240 φορτηγό ιδιοκτησίας ΚΟΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για
την μεταφορά του ανωτέρω (1) μηχανήματος έργου.

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

θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων προίσταμένων του.
4.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται με

προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών του αρμοδίου Τμήματος Π.Π. , οι δε ημέρες και
ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την βεβαίωση του Τμήματος πολιτικής
προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας.
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Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Π.Π., λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των οδών και
τις επισημάνσεις των εγγράφων , θα προγραμματίζει την άμεση εκτέλεση των εργασιών στα
αντίστοιχα τμήματα του δασικού οδικού δικτύου και θα μεριμνά για την λήψη όλων των
απαιτούμενων μέτρων προστασίας , για την ρύθμιση της κυκλοφορίας , την υγιεινή και ασφάλεια
των εργαζομένων

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

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

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

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

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

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

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

(δ6) Οι χειριστές-οδηγοί και οι βοηθοί αυτών θα κατέχουν την απαιτούμενη άδεια
χειριστή μηχανημάτων έργων σύμφωνα με το ΠΔ 113/2012."

(δ7) Οι εργαζόμενοι θα φέρουν όλα τα ατομικά μέσα προστασίας για την παροχή της
ανωτέρω υπηρεσίας και θα λαμβάνουν όλα τα προληπτικά μέτρα αποφυγής και μετάδοσης του
κορωνοϊού (covid-19).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 218

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση της 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2021 της Π.Σ.Ε.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 26015/1268/10-02-

2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς για το εν λόγο θέμα δήλωσε: “Η συγκεκριμένη τροποποίηση γίνεται :
1. Για να ενταχθούν στον προϋπολογισμό κάθε Περιφερειακής Ενότητας τα ταμειακά

υπόλοιπα, που υπάρχουν στις τράπεζες, από την χρήση του 2020.
2. Για να καλυφθούν άμεσες υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίες δικαιολογημένα επιβάλουν την

εγγραφή αντίστοιχων Εσόδων – Εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021
Κατά την άποψή μας….. Οι τροποποιήσεις του Προϋπολογισμού είναι ενδεικτικές της
συνεχιζόμενης υποχρηματοδότησης και του ακανόνιστου ρυθμού υλοποίησης του….
Γίνονται αναγκαίες για να αντιμετωπίσουν οι Περιφέρειες ακόμη και τα λειτουργικά έξοδα….
Και με αυτό τον τρόπο χρηματοδότησης ενισχύεται ο έλεγχος τους από την κυβέρνηση και
περιορίζεται η δυνατότητα τους για σημαντικές επιλογές που ενδεχόμενα χρειάζεται ο λαός και ο
τόπος.
Η αποδοχή από μέρους σας αυτού του είδους της διαχείρισης σημαίνει συμφωνία με την
περιοριστική, αντιλαϊκή πολιτική των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων….. Σημαίνει υλοποίηση
πολιτικών που δεν εξυπηρετούν τον λαό και τις ανάγκες του.
Σε αυτή την λογική και από θέση αρχών εκφράζουμε την κατηγορηματική μας διαφωνία.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Ο κ. Μπέτσιος δήλωσε: “ Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ επιφυλασσόμενοι να διατυπώσουμε τη θέση μας
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στη συνεδρίαση του Π.Σ.

Ο κ. Αναγνωστάκης ανέφερε: “Εμείς είχαμε καταψηφίσει τον προϋπολογισμό και το τεχνικό
πρόγραμμα. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις σχετίζονται με τον προϋπολογισμό και με το τεχνικό
πρόγραμμα έχουν την ίδια αντιμετώπιση. Καταψηφίζουμε.”

Ο κ. Δούρος τόνισε: “ Εγώ είμαι στο λευκό όπως και σε όλες τις τροποποιήσεις”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την 2η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, όπως αναλύεται
στην εισηγητική έκθεση και όπως αποτυπώνεται στους πίνακες Εσόδων - Εξόδων των
Περιφερειακών Ενοτήτων οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εν λόγω εισήγησης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 219
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων επί της
Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος
για τις ανάγκες του οδικού δικτύου της Π.Ε.Βοιωτίας για τα έτη 2021-2022»,προϋπολογισμού
60.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(οικ.) 28732/1164/11-
02-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Μετά από ένσταση ενδιαφερομένου, διαπιστώθηκε από την αρμόδια
επιτροπή πως η διακήρυξη που είχαμε ψηφίσει με εισήγηση της υπηρεσίας είχε ασάφειες και
αντιφάσεις…….
Για αυτό και έγινε αποδεκτή η ένσταση…..
Γίνεται αποδεκτή και η εισήγηση….. Αναδεικνύεται όμως η ανάγκη απόδοσης ιδιαίτερης
προσοχής στις διακηρύξεις από μέρους της Οικονομικής Επιτροπής.
Για αυτό τον λόγο θα πρέπει να υπάρξει ειδική συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες.”

Ο κ. Αναγνωστάκης επεσήμανε: “Αναδεικνύονται περίτρανα οι πολιτικές ευθύνες, γιατί αν δείτε
και την εισήγηση, η κα Παπαθωμά, εισηγείται τη λήψη απόφασης στην επιτροπή αξιολόγησης.
Έρχεται και κουμπώνει με το 15ο θέμα και τις συνολικές ευθύνες, για τη πλημμέλεια και τη μη
σωστή διαχείριση των ζητημάτων. Θα το ψηφίσουμε αλλά εν πάσει περιπτώσει, να καταγραφούν
οι ευθύνες. Ναι, με την ανάδειξη πολιτικών και υπηρεσιακών ευθυνών.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το από 09-02-2021 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης
Ενστάσεων & Προσφυγών Διαγωνιστικών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων
Συμβάσεων, σχετικά με την από 05-02-2021 υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας
«ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ Χ. ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ» με διακριτικό τίτλο “EUROPATCH” ως προς το
άρθρο 2.2.6 (τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) και την υποβληθείσα μελέτη της
δ/νσης Τεχνικών Έργων, της υπ αριθ. 20642_933/01-02-2021 διακήρυξης του
Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΨΥΧΡΟΥ
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΕΤΩΝ 2021-22» και με το οποίο γνωμοδοτεί να γίνει δεκτή η
ένσταση βάσει του άρθρου 3.4 της διακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισμού και
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4412/2016.

2. Αποδέχεται την ένσταση της εταιρείας «ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ Χ. ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ» με διακριτικό
τίτλο “EUROPATCH” .

3. Ματαιώνει τη διαδικασία του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 3.5 της διακήρυξης
(άρθρο 106 του Ν. 4412/2016) και εγκρίνει την επανάληψή του.

4. Εγκρίνει να επιστραφεί το παράβολο στον οικονομικό φορέα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 220

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση παραχώρησης οχήματος Δήμου Καρπενησίου για τις ανάγκες Πολιτικής
Προστασίας της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 27510/63/08-02-
2021 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας) προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Εφόσον είναι αναγκαίο ...Δεν έχουμε αντίρρηση”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση από τον Δήμο Καρπενησίου στην Περιφερειακή Ενότητα
Ευρυτανίας, του κάτωθι οχήματος ιδιοκτησίας Δήμου Καρπενησίου, για την κάλυψη των αναγκών
Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ευρυτανίας:
1. Φορτηγό (TOYOTA HILUX) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9356

με τις εξής προϋποθέσεις:
 Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας θα διαθέτει οδηγό για το όχημα και θα αποτελεί

ευθύνη της η ορθή χρήση αυτού.
 Πριν τη χρήση του οχήματος και κατά την παράδοσή του ο Δήμος Καρπενησίου, σε

συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
θα προβούν στον από κοινού έλεγχο της σωστής λειτουργίας του.

 Οι δαπάνες για την λειτουργία και τυχόν βλάβες που θα προκύψουν θα βαρύνουν
αποκλειστικά την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.

 Η παραχώρηση για το Φορτηγό (TOYOTA HILUX) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9356 θα
λήξει την 30η Απριλίου 2021.

 Με την έκδοση σχετικής απόφασης δύναται να επανέλθει στον Δήμο Καρπενησίου πριν την
παραπάνω ημερομηνία το παραχωρημένο όχημα.

 Κατά την παράδοση και παραλαβή του ανωτέρω οχήματος θα συνταχθεί Πρωτόκολλο
Παράδοσης και Παραλαβής από την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφερειακής Ενότητας
Ευρυτανίας και του Δήμου Καρπενησίου, θα γίνει καταγραφή όλων των παρελκόμενων
και μετά το πέρας της παραχώρησης θα πραγματοποιηθεί έλεγχος του οχήματος για την
σωστή λειτουργία του.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 221

ΘΕΜΑ 28ο:Παραχώρηση δωρεάν, κατά χρήση, μεταχειρισμένων επίπλων της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, στον Πολιτιστικό Σύλλογο “Ηρακλείδες”, Λαμίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 21718/265/05-02-
2021 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παραχώρηση, κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα (δωρεάν), των παρακάτω
ειδών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στον Πολιτιστικό Σύλλογο “Ηρακλείδες” του Δ.Δ.
Ηράκλειας Λαμίας, για την κάλυψη των αναγκών του Συλλόγου.

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1
2 ΓΡΑΦΕΙΟ 1
3 ΚΑΡΕΚΛΕΣ 4

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 222

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 Ελένη Παναγιώτου

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Μαρία Αναγνώστου

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Νικόλαος Μπέτσιος

Αναστάσιος Χρονάς
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