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

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Αρ. τηλεφ.
E-mail

: Λ. Καλυβίων 2
: 35 132 Λαμία
: Ελένη Παναγιώτου
: 22313-54707,706,750
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 23ης Μαρτίου 2021
Αριθμός Πρακτικού 12

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων
2, 3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 23 Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.,
με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”, συνήλθε σε (τακτική)
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 200/1-09-
2019 σε ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: 69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας,υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού, (από την έναρξη της συνεδρίασης, συμπεριλαμβανομένης
της συζήτησης των θεμάτων 1,2,3,4 & 13 της ημερήσιας διάταξης) και
προεδρεύοντος του κ. Αριστείδη Τασιού, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής,
(σε όλα τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης), ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’
αριθμ. 1690/30-09-2019 απόφασή της (ΑΔΑ: ΨΩΦΨ7ΛΗ-Ι4Η). Δυνάμει της υπ΄αριθμ.
(οικ.)55469/427/19-03-2021 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. 11/16-03-2021 πρακτικού συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό Δικηγόρου προς
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Αθηνών [σχετικά με την αγωγή της Παρασκευής Θανέλα]

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΘΕΜΑ 3ο:Ακύρωση της 1784/22-12-2020 (πρακτικό 48ο , ΑΔΑ:ΩΕΨΔ7ΛΗ-ΕΑΧ)
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που
αφορά τον ανοικτό διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας των
κτιρίων της ΠΕΒ», κατ’ εφαρμογή της 462/2021 απόφασης της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και των διατάξεων του άρθρου 367 του
Ν.4412/2016.

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση: α) της διενέργειας συνοπτικού, μειοδοτικού, δημόσιου
διαγωνισμού για την “Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σχετικά με την εκπόνηση
Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας” συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης
με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής και β) των όρων της σχετικής
διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 5ο:Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 "Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την
πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια
του Δήμου Καρπενησίου», της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 6ο:Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 "Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την
πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια
του Δήμου Αγράφων», της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού
Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, έτους 2021, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 8ο:Α) «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021».

Β) «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό δημοσίων
Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 071) για δαπάνες,
προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021» Π.Ε.Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για
δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2021.

ΘΕΜΑ 10ο: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 11ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό του
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προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) για παροχή υπηρεσιών
& δαπανών, έργων, μελετών Οικονομικού Έτους 2021 ,Π.Ε. Εύβοιας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου Δομοκού για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)», εξουσιοδότηση κ.
Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Στερεας Ελλάδας και του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, για το έργο που
χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΣΥΘΥΑ/AΠΕ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με
κωδικό ΟΠΣ 5049917 εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και
ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Ιεράς Μητρόπολης Φωκίδας για το έργο που
χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ 2020 με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ,
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΙΤΕΑΣ» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για
την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου για το έργο της ΣΑΕΠ
066 με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΣΕΛΑ-ΖΥΓΟΣ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ ΖΥΓΟΣ-ΑΝΩ ΕΣΩΧΩΡΙΑ» και ΚΕ 2018ΕΠ06600079, εξουσιοδότηση κ.
Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης.

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -
Στερεάς Ελλάδας για το έργο που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» με τίτλο:«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΠΑΝΤΑΒΡΕΧΕΙ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»,
εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 17ο:Δημοπράτηση του έργου«Κατασκευή υδραυλικού αναβαθμού και
προσωρινής γέφυρας κατάντη παλαιάς γέφυρας Βίστριζας» προϋπολογισμού:
1.300.000,00€,Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
σύμφωνα με την παρ. 2.γ, του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με το άρθρο 32 Α, του
Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το Ν. 4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα ορεινής κοίτης υδατορεμάτων και χειμάρρων που
συμβάλλουν στο Σπερχειό ποταμό»,Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού: 370.000,00
€ με ΦΠΑ.
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ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
διαγωνισμού-δημοπρασίας, του έργου «Επισκευή αποθήκης άλατος και δημιουργία
νέων χώρων»Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 50.000,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας,του έργου «Επισκευή ορειβατικού καταφυγίου
Βαρδουσίων»,προϋπολογισμού 240.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε.Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή νέας γέφυρας
τύπου μπέλεϋ επί του Σπερχειού ποταμού στην περιοχή Καστρίου Ν.Φθιώτιδας»,
προϋπολογισμού 350.000,00€ αναδόχου ΓΩΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας χρονοδιαγράμματος εργασιών
του έργου «Προστασία διαβρωμένων ακτών παραλίας
Τολοφώνας»προϋπολογισμού 800.000,00€ , Π.Ε. Φωκίδας,αναδόχου:
Δ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΔΕ.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 23ο: α) Έγκριση διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την "Μίσθωση
μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής
περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου", προϋπολογισμού
73.904,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και β) Έγκριση των όρων της
συνημμένης Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 24ο: α) Έγκριση διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την "Μίσθωση
μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής
περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων", προϋπολογισμού
73.904,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και β) Έγκριση των όρων της
συνημμένης Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 52778/189/16-03-2021(ΑΔΑ:6Α6Ν7ΛΗ-4ΔΧ)
Ορθή Επανάληψη 18-03-2021,απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας
περί απευθείας ανάθεση εργασιών προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΘΕΜΑ 28ο:Εξειδίκευση γενικού κλάδου ΤΕ Μηχανικών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 29ο:Εξειδίκευση γενικού κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ΠΕ
Γεωτεχνικών, ΠΕ Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικών, Π.Ε. Βοιωτίας.
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Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της επιτροπής, έντεκα (11).
Δεδομένου ότι η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη,

μέσω της εφαρμογής “e-presence”, στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην έδρα της
Περιφέρειας, με φυσική παρουσία στο χώρο παραβρέθηκε μόνο ο
Αντιπρόεδρος/Αντιπεριφερειάρχης κ. Αριστείδης Τασιός.Μέσω “e-presence”
συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Περιφερειάρχης Στερεάς
Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός, ο Αντιπεριφερειάρχης κ.Δημήτριος Βουρδάνος και τα
τακτικά μέλη κ.κ. Αικατερίνη Καλαντζή, Κων/νος Αποστολόπουλος, Μαρία
Αναγνώστου, Χρήστος Δούρος, Βασίλειος Σιαλμάς, Δημήτριος
Αναγνωστάκης,Κατερίνα Μπατζελή και Αναστάσιος Χρονάς

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1.Ο κ. Αντώνιος Βούλγαρης, Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης “Ελεύθερη
Στερεά” μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
2.Η κα Ζωή Κολοβού Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας 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 Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις δηλώσεις που
κατέθεσαν ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής οι Παρατάξεις «Ενωτική
Περιφερειακή Κίνηση,Απόστολος Γκλέτσος», «Στερεά Υπεροχής»,«Πατρίδα
μας η Στερεά» και «Λαϊκή Συσπείρωση» και στη συνέχεια έδωσε τον λόγο
στον κ. Δούρο να αναπτύξει τις θέσεις του .

Ο κ. Δούρος παίρνοντας το λόγο ανέφερε: “ Το θέμα που τέθηκε από το Δημοτικό
Συμβούλιο Δωρίδας όσο αφορά την εγκατάσταση των ΑΠΕ ήταν ένα κίνητρο επί της
ουσίας για να τεθεί ένα θέμα στην Ο.Ε. , ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει σαν
Περιφέρεια. Γα την ακρίβεια το τελευταίο διάστημα ειδικά στην περιοχή της Φωκίδας
έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα άναρχης εγκατάστασης και άναρχης αδειοδότησης
από την ΡΑΕ. Δόθηκε η δυνατότητα με το άρθρο 19 στο νομοσχέδιο περί κρατικών
συμβάσεων, στην ΡΑΕ να δίνει ανεξέλεγκτα αδειοδοτήσεις. Φέρνω μια πρόταση και
την θέτω σε όλους επειδή είχα και μια επικοινωνία και με τον Δήμαρχο Δελφών. Θα
πρότεινα από τους επικεφαλής των παρατάξεων με πρωτεργάτη τον Περιφερειάρχη
καθώς και από την ΠΕΔ να υπάρχει μια τηλεδιάσκεψη με τον κ. Σκρέκα και να τεθούν
αυτά τα θέματα.”

Η κα Μπατζελή στη συνέχεια επεσήμανε: “Εκτιμώ ότι θα πρέπει να έχουμε
ενημέρωση για την πορεία των διαδικασιών που έχουμε αποφασίσει στο ψήφισμα του
Π.Σ., η στελέχωση των υπηρεσιών αλλά κι η πορεία πρότασης εκ μέρους μας που θα
επανασχεδιάζει τον ενεργειακό χάρτη στην περιφέρεια μας και δη της εγκατάστασης
των ανεμογεννητριών .Δεν μπορεί να καθυστερήσουμε διότι συνεχώς προστίθενται οι
αντιδράσεις των τοπικών κοινοτήτων και των δημοτικών συμβουλίων που πλέον
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αντιδρούν δυναμικά στην ανεξέλεγκτη και υπερβολική εγκατάσταση
ανεμογεννητριών.”

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Αναγνωστάκη οποίος σχετικά με
το Θέμα 1ο: «Αίτημα για ενημέρωση των ενεργειών της περιφερειακής αρχής
σχετικά με τις ανεμογεννήτριες στην Εύβοια και συνολικά στη Στερεά» το οποίο
απέστειλε στην επιτροπή ανέφερε τα κάτωθι:

Από τις 19-02-2021 που συνεδρίασε η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών
Επενδύσεων και αποφάσισε να εντάξει τα 8 γιγαντιαία αιολικά πάρκα στη Νότια και
Κεντρική Εύβοια στις στρατηγικές επενδύσεις της χώρας και την ομόθυμη απόφαση
που λάβαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο να εναντιωθούμε στην εγκατάστασή
τους, δε γνωρίζουμε αν έχουν γίνει κάποιες ενέργειες από την πλευρά της
περιφερειακής αρχής.
Ζητάμε ως εκ τούτου σαφή και ακριβή ενημέρωσή μας για το φλέγον αυτό ζήτημα,
δεδομένου ότι εκδόθηκε το σχετικό ΦΕΚ (απόφαση 62 ΦΕΚ Β 984/12-03-2021).
Είμαστε διατεθειμένοι να παράσχουμε οποιαδήποτε βοήθεια μπορούμε, αρκεί να μας
ζητηθεί και βέβαια αρκεί να μη χαθεί άλλος χρόνος καθότι ο χρόνος για όποια σοβαρή
και ουσιαστική παρέμβαση λιγοστεύει.

Ο κ. Χρονάς ζητώντας τον λόγο επεσήμανε: “Είναι καθαρό ότι είμαι κατά των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σαν αντικείμενο κερδοσκοπίας μεγάλου
μονοπωλιακού κεφαλαίου που δρα ανεξέλεγκτα ή αν θέλετε με την ανοχή και τις
ευλογίες των διαχειριστών του συστήματος. Καταλαβαίνω τις διαμαρτυρίες του
κόσμου αλλά δεν θέλω να συμβάλω στην δημιουργία αυταπατών. Όσο υπάρχει η
πολιτική απελευθέρωση στην διαδικασία παραγωγής της ενέργειας και είναι
αντικείμενο εκμετάλλευσης των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων όσο το
καπιταλιστικό κέρδος αδιαφορεί για την οικολογική προστασία του περιβάλλοντος
τέτοιου είδους διαδικασίες και αιτήματα μπαίνουν σε μια διαδικασία συζήτησης αλλά
δεν αναμένεται να προκύπτουν αποτελέσματα. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα
χρειάζεται μια άλλη πολιτική. Αν αυτό δεν το καταλάβει ο κόσμος τότε θα διατυπώνει
σωστά ερωτήματα αλλά δεν θα μπορεί να επιβάλλει με την πρακτική του πολιτική
πίεση που χρειάζεται για να τα αποτρέψει. Καταλαβαίνω την αγωνία του κόσμου
παρίσταμαι , να βγάλει πολιτικά συμπεράσματα στην αιτία δημιουργίας του
προβλήματος. Κάθε αντίληψη δημιουργεί αυταπάτες και δεν τις συμμερίζομαι.”

Ο Πρόεδρος ανέφερε: “Συνοπτικά , γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά υπηρεσιακή
αλλά και με ενεργοποίηση εξωτερικών συνεργατών ώστε να έχουμε μια πλήρη
αποτύπωση σε σχέση με τα αιολικά πάρκα ώστε να συζητηθεί στην Επιτροπή
Περιβάλλοντος και γιατί όχι και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να αποτελέσει το
σώμα των ενεργειών μας. Πρώτον μια αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, για
το που υπάρχουν πάρκα , που υπάρχουν άδειες καθώς και άδειες σε εξέλιξη .
Δεύτερον, μια καλή σύνοψη του νομικού και αδειοδοτικού πλαισίου. Τρίτον μία
σύνοψη του χωροταξικού πλαισίου. Τέταρτον μια έρευνα για το που χωλαίνουν
δοσμένες άδειες και ποιο είναι το ιστορικό κάθε μιας.Αυτά τα σημεία πιστεύω ότι
πρέπει να προσεχθούν από μεριά μας, στην ήδη αδειοδότηση καθώς και στη
μελλοντική αδειοδότηση του αιολικού πάρκου. Σε αυτή τη διάρθρωση είναι αυτό που
οικοδομείται με τον κ.Κυρμανίδη , τις υπηρεσίες και των εξωτερικών συνεργατών.
Εδώ πρέπει να μοιράσουμε την δράση και τις ενέργειες σε δύο επίπεδα. Και στο
άμεσο και στο μεσοπρόθεσμο. Το άμεσο έχει να κάνει με το να προλάβουμε με
γρήγορα αντανακλαστικά. Το μεσοπρόθεσμο έχει να κάνει με το να μην περιοριστούμε
στις απαραίτητες αλλά μικρής εμβέλειας ενέργειες που κάνουμε. Να έχουμε και ένα
στρατηγικό μπούσουλα για το πώς θα πορευόμαστε. Εμβαθύνοντας και εγώ το
τελευταίο διάστημα στο ζήτημα είδα κάποια σημεία που έχουν ενδιαφέρον . Η
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επένδυση που μας ανησυχεί πάρα πολύ ξεκινώντας από την Εύβοια και αναφέρομαι
στην εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ αυτή που μας κινητοποίησε στην τελευταία συνεδρίαση του
Π.Σ. Θα διέλθει όλα τα στάδια που προβλέπονται απλά ένα αιολικό πάρκο από την
ημέρα που έχει άδεια της ΡΑΕ μέχρι την εξασφάλιση περιβαντολλογικών όρων
μπορεί να κάνει 3, 4 χρόνια αυτός ο χρόνος μειώνεται κατά ένα πολύ μεγάλο
ποσοστό. Άρα θέλει τα αντανακλαστικά μας. Ένα δεύτερο στοιχείο όπως
πληροφορήθηκα πολύ έγκαιρα αυτό που βλέπουμε στο χάρτη της ΡΑΕ στην
πραγματικότητα και στατιστικά το πιθανό είναι να ενεργοποιηθεί ένα μικρό ποσοστό.
Αυτό δεν είναι στοιχείο εφησυχασμού γιατί μπορεί κάπου να προβλέπονται 100
ανεμογεννήτριες να τοποθετηθούν 20 αλλά να τοποθετηθούν σε χειρότερα δυνατά
σημεία από όλες τις απόψεις που μπορεί να αφορά την συγκεκριμένη περιοχή.
Υπάρχει επίσης μια σειρά από πάρκα αδειοδοτημένα. Εδώ κατά την κρίση μου και το
φέρνω και ως διαβούλευση το πρώτο και το κύριο που πρέπει να εξεταστεί είναι η
νομιμότητα της προηγηθείσας διαδικασίας ούτως ώστε να ξέρουμε ορθός με βάση την
κείμενη νομοθεσία αν ναι ή όχι δόθηκαν οι τότε άδειες. Άλλα χαρακτηριστικά έχει μια
άδεια 10 ετών με όλες τις γνωμοδοτήσεις και άλλη που κατατίθεται σήμερα. Αυτό που
θέλω να τονίσω επειδή συζητήθηκαν πολλά και για το τι είναι ώριμο και προχωρημένο
πάλι έχουμε κάθε λόγο να το αξιολογήσουμε τουλάχιστον κατά το σκέλος της
νομιμότητας .Η αδειοδότηση είναι μια βαριά διαδικασία χρήσιμο και απαραίτητο είναι
να την παρακολουθήσουμε. Σε σχέση με τον υπουργό κ. Σκρέκα , μιλώντας μαζί
αρχικά τηλεφωνικά εγώ έδωσα αυτές τις διαστάσεις του πρότεινα να κάνουμε και μια
συνάντηση με τηλεδιάσκεψη , για τις άδειες που είναι σε εξέλιξη και αφορούν τις
στρατηγικές επενδύσεις . Θα σας κοινοποιήσω και την επιστολή που του έκανα η
οποία εστιάζει στο σημείο της Νότιας Εύβοιας κυρίως και των στρατηγικών
επενδύσεων , μνημονεύει τους βουλευτές και τους δημάρχους και είχε στόχο να μην
υποβαθμιστεί αυτή η κουβέντα από κάποιες άλλες πρωτοβουλίες που μπορεί να
ελήφθησαν σε πιο πρόχειρο επίπεδο είπαμε ότι αυτό θα αφορά την πολύ τρέχουσα
επικαιρότητα των μεγάλων επενδύσεων θα είναι συλλογικό αλλά ταυτόχρονα όπως
έχουμε πει και στο ψήφισμα του Π.Σ. είτε με την συμμετοχή των μελών της επιτροπής
περιβάλλοντος είτε με τους επικεφαλής παρατάξεων θα κάνουμε και μια κουβέντα
πλαισίου στο οποίο θα έχουμε διατυπώσει και τις απόψεις και τις θέσεις μας
ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες. Άρα σε αυτά τα δύο επίπεδα είναι που έχουμε
δρομολογήσει την επιθυμητή δράση. Παρακολουθούμε ώστε να μην γεννιούνται
τετελεσμένα σε σχέση με τις άδειες δεν έχει προχωρήσει κάτι έκτοτε και αναφέρομαι
στην στρατηγική επένδυση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ .Θεωρώ ότι σύντομα θα είμαστε σε θέση
να μιλήσουμε για όλα τα επίπεδα με τον υπουργό και αν μπορούμε με ηχηρό και
ισχυρό τρόπο να προβάλλουμε αυτά που πιστεύουμε και αυτά που θεωρούμε ότι θα
θωρακίσουν και θα προστατεύσουν στο μέγιστο βαθμό την περιφέρεια μας . Θα δω κ.
Δούρο και το ψήφισμα της Δωρίδας όπως και τους χάρτες να δούμε τι βρίσκεται σε
εξέλιξη και το στάδιο κατά περίπτωση και με αυτή την έννοια και με αυτά τα δεδομένα
το παρακολουθούμε στενά , δεν δημιουργούνται δεδομένα και όπως συμφωνήσαμε
και γράφουμε στο ψήφισμά μας προχωρούμε για όλους αυτούς τους λόγους που
είπαμε.”

Ο κ. Σιαλμάς επεσήμανε: “Επειδή είπατε ότι μιλάτε και ότι θα συνεχίσετε να μιλάτε με
τον Υπουργό θα πρέπει να του επισημάνετε να μπει ένα φρένο στις αδειοδοτήσεις σε
μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν μικροπαραγωγοί
που έχουν κάνει αιτήσεις και περιμένουν να πάρουν την άδεια για να εγκαταστήσουν
τα μικρά φωτοβολταϊκά πάρκα.”

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια δήλωσε: “Το είχαμε διατυπώσει σε δικό μας ψήφισμα μετά
από πρόταση της κας Κατερίνας Μπατζελή σχετικά με την ενεργειακή δημοκρατία το
οποίο είναι ένα κεφάλαιο σοβαρό το οποίο πρέπει να αποτελέσει μέρος και των
επίσημων προτάσεων μας και όλου του πολιτικού μας λόγου σχετικά με το ζήτημα.”
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Ο κ. Αναγνωστάκης επεσήμανε: “κ. Πρόεδρε γνωρίζετε ότι υπάρχει ένα
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, για την ολοκλήρωση της αδειοδότησης, αν χρειαστεί,
που σίγουρα θα απαιτηθεί, να κάνουμε κάποιου είδους νομική παρέμβαση, θα πρέπει
να γνωρίζουμε ότι ο χρόνος είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος και προσδιορισμένος.
Προφανώς το έχετε υπόψη σας αυτό.”

Ο Πρόεδρος δήλωσε:”Σχετικά με τις τυχόν νομικές παρεμβάσεις το καίριο ζητούμενο
είναι ότι η ένταξη στις στρατηγικές επενδύσεις δεν συνιστά στάδιο της αδειοδοτικής
διαδικασίας. Το αν η πολιτεία επιλέγει καλά ή κακά να δώσει ένα χαρακτηρισμό σε μια
επένδυση και μια δανειακού τύπου χρηματοδότηση ή ότι άλλο μπορεί να σημαίνει
αυτό στην αδειοδότηση στις στρατηγικές επενδύσεις αυτό από μόνο του δεν συνιστά
ένα στοιχείο ως νομική προσβολή. Αυτό είναι η νομική ενημέρωση που έβαλα. Όμως
αυτή η αφετηρία επειδή δεν θα πάμε στα 2,3,4, χρόνια όπου θα είμαστε σχετικώς
χαλαροί , να έχουμε το νου μας για τα στάδια και να έχουμε καλά αντανακλαστικά
ώστε για οποιοδήποτε από αυτά τα στάδια περάσει από μπροστά μας να έχουμε
εκφράσει την θέση μας.Όπως επίσης παρέλειψα να το πω συμμετείχα κατόπιν
πρόσκλησης συλλόγων και φορέων Νότιας Καρυστίας σε μια τηλεδιάσκεψη όπου
ακούσαμε τους πολίτες, για να πάρουμε υπόψη μας και πιο εξειδικευμένα στοιχεία για
τα θέματα της συγκεκριμένης περιοχής στην οποία εξέφρασα και ανέλυσα όλα αυτά
που έχουμε συμφωνήσει και για τα οποία έχουμε εκφραστεί και στο Π.Σ. Οι πολίτες
της νότιας Καρυστίας δια μέσω αυτών των συλλογικοτήτων εκφράζουν και την
ικανοποίηση τους για την μέχρι τώρα στάση μας ως Π.Σ”.

Η κα Καλατζή ζητώντας το λόγο επεσήμανε: “ Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα
το οποίο θα μας απασχολήσει και το οποίο αφορά την μεταρρύθμιση της νέας
αγροτικής πολιτικής.Έχουν γίνει διαβουλεύσεις κατά το παρελθόν αλλά οι
διαβουλεύσεις από το Υπουργείο σταμάτησαν λόγω του κορωνοϊού και θα
συνεχιστούν το 2021. Εμάς νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσει στην Ο.Ε. και στο
Π.Σ. το γεγονός να κάνουμε διαβουλεύσεις με φορείς για να έχουμε μια
ολοκληρωμένη θέση των προτάσεων νέων ΚΑΠ για το νέο πρόγραμμα αγροτικής
ανάπτυξης.” Επίσης πρόσθεσε ότι τα μέτρα δεν θα έπρεπε να είναι οριζόντια σε όλες
τις περιοχές της Στερεάς δεδομένου ότι κάθε περιοχή έχει τις ιδιαιτερότητες και
κυρίως στον κλάδο της κτηνοτροφίας που δυστυχώς έρχεται δεύτερος.

H κα Μπατζελή και οι κ.κ. Αναγνωστάκης και Χρονάς συμφώνησαν απόλυτα με
την ανωτέρω πρόταση

Ο κ. Δούρος πληροφόρησε τα μέλη ότι συμμετέχει στην ΕΝΠΕ καθώς και στην
διαβούλευση του Υπουργείου Γεωργίας για την νέα ΚΑΠ και για ότι νεότερο υπάρξει
θα τους ενημερώσει.

Στη συνέχεια ο κ. Αναγνωστάκης αναφέρθηκε στο δεύτερο θέμα που απέστειλε στα
μέλη, «Αίτημα για χορήγηση αντιγράφου της σύμβασης Περιφέρειας-Δημόκριτου»
θέτοντας τα εξής:

Θα θέλαμε να μας χορηγηθεί ένα ακριβές αντίγραφο της σύμβασης, που
υπογράφηκε στις 18-03-2021, ανάμεσα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τον
ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, που θα υλοποιεί τις μετρήσεις
ρύπων, που προκαλούν οι διάφορες βιομηχανίες και ειδικότερα η τσιμεντοβιομηχανία
στο Αλιβέρι στα πλαίσια της σύστασης και λειτουργίας του Παρατηρητηρίου
Περιβάλλοντος και της επιτροπής κοινωνικού ελέγχου.
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Ο Πρόεδρος διαβεβαίωσε τον κ. Αναγνωστάκη ότι θα του αποσταλεί άμεσα η
σύμβαση.

«πατρίδα μας η Στερεά»
Στα πλαίσια της 12ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
θέτουμε τα παρακάτω θέματα τα οποία απορρέουν από στις
αρμοδιότητες ,λειτουργία και αποφάσεις της ΟΕ βάση του άρθρου 40 του
Νόμου 4735/2020
Εισηγήτρια :Κατερίνα Μπατζελή
Ι. Θέματα που εκκρεμεί η απάντηση τους και η συζήτηση τους στην ΟΕ
καθιστώντας έτσι ανεπαρκή και μη συμβατή την λειτουργία της με την
ισχύουσα νομοθεσία
α) Γενικών θεμάτων προϋπολογισμού
1. Η εξέλιξη του προϋπολογισμού των Τεχνικών Προγραμμάτων(Τ.Π) κάθε

Περιφερειακής Ενότητας βάση των πιστώσεων 2019-2020-2021, των
εκπτώσεων από τις διαγωνιστικές διαδικασίες διαγωνισμών και των νέων
δημοπρατηθέντων και συμβασιοποιημένων έργων που έχουν ενταχθεί από τα
υπόλοιπα των εκπτώσεων , και των υπολοίπων διαθέσιμων πόρων μέχρι
σήμερα στα Τ.Π.

2. Έγγραφο για την κατάσταση και περιγραφή του έργου των συμβούλων που
συνεργάζονται στην διοικητική δομή της Περιφέρειας και εκείνων των
συμβούλων που έχουν προσληφθεί με το καθεστώς των αναθέσεων με τη
μεγίστη επιτρεπομένη αμοιβή.

3. Έκθεση πεπραγμένων ανά εξάμηνο διότι η Οικονομική Επιτροπή λογοδοτεί στο
περιφερειακό συμβούλιο, δια μέσου του Προέδρου της, με την έκθεσης που
συζητείται σε ειδική συνεδρίαση του Συμβουλίου.

4. Παρουσίαση απολογισμού της πορείας του ΕΣΠΑ-ΠΕΠ μέχρι τέλους του
2020,όπως υπήρχε δέσμευση στο ΠΣ

5. Παρουσίαση του εγγράφου εισήγησης για τον σχεδιασμό ΠΠΑ 2025 το οποίο
και τίθεται σε διαβούλευση στους οικονομικούς και κοινωνικούς
εταίρους ,έγγραφο το οποίο πρέπει να συζητηθεί στην ΟΕ και να τεθεί προς
απόφαση στο ΠΣ.

β) ειδικών θεμάτων που αφορούν την διαχείριση προϋπολογισμού και
προγραμμάτων
6. Παρουσίαση και αξιολόγηση του προγράμματος μη επιστρεπτέας

προκαταβολής της στήριξης των Μικρών επιχειρήσεων με το ποσό των 25 εκ.
ευρώ και συνέχιση προγράμματος στήριξης τους με συμπληρωματικό ποσό.

7. Διαχείριση αποβλήτων και έγκριση προγραμμάτων από την διαχειριστική Αρχή
σχετικά με το θέμα της Φωκίδας

8. Απάντηση σχετικά με την «Πρόσκληση 77 για Παρεμβάσεις ανάδειξης σημείων
ενδιαφέροντος της Πολιτιστικής, Περιβαλλοντικής, Τουριστικής Διαδρομής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

γ) θεμάτων προσλήψεων
9. Πορεία της διαδικασίας πρόσληψης Νομικού/ων βάση της απόφασης που έχει

ληφθεί από ΠΣ και ΟΕ για την στήριξη του Νομικού τμήματος με κύρια
αρμοδιότητα εκείνης της λειτουργίας της ΟΕ. Η ΟΕ αποφασίζει για την υποβολή
αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού της Περιφέρειας,
συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση
έμμισθης εντολής.

Η κα Κατ. Μπατζελή ανέπτυξε την εισήγηση της επί των θεμάτων που αναφέρονται
στον τρόπο λειτουργίας της ΟΕ και της συμβατότητας της με την ισχύουσα
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νομοθεσία.

Στη συνέχεια η κα Κατ. Μπατζελή παρουσίασε το ειδικό θέμα σχετικά με την
διαχείριση αποβλήτων και την έγκριση του προγράμματος του Δήμου Δελφών για την
χρηματοδότηση προμήθειας εξοπλισμού και έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων
μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ), των οποίων την
ευθύνη έχει η Διαχειριστική Αρχή.

ΘΕΜΑ :Διαχείριση Αποβλήτων στην ΠΣΤΕ

Όπως γνωρίζουμε, η αρμοδιότητα της καθαριότητας ανήκει αποκλειστικά στους ΟΤΑ α’
βαθμού. Σε αυτό τον κανόνα υπάρχουν δύο εξαιρέσεις:
α) μια τυπικού χαρακτήρα, η έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) το οποίο εκπονούν οι αρμόδιοι ΦοΔΣΑ, και
β) μια ουσιαστικού χαρακτήρα, η σύνταξη προσκλήσεων και η χρηματοδότηση προμήθειας
εξοπλισμού και έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων μέσω των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ), των οποίων την ευθύνη έχουν οι ενδιάμεσες
Διαχειριστικές Αρχές κάθε Περιφέρειας.

Σε σχέση με τη Στερεά Ελλάδα, αυτά που ξέρουμε είναι ότι στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
προβλέπεται ποσό περίπου 23.000.000 ευρώ, για εξοπλισμό και έργα διαχείρισης αποβλήτων.

Πρόσφατα, ενημερώσαμε την Οικονομική Επιτροπή, για μια επιστολή
διαμαρτυρίας που απέστειλε ο Δήμαρχος Δελφών προς τον Περιφερειάρχη,
διαμαρτυρόμενος για το γεγονός ότι μετά την πάροδο περίπου ενός έτους, δεν έχει
ακόμα εξετασθεί από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Στερεάς Ελλάδας το αίτημα των
Δήμων Δελφών και Δωρίδας για την προμήθεια απορριμματοφόρων και πλυντηρίων
κάδων απαραίτητων για τη χωριστή διαλογή των οργανικών βιοαποδομήσιμων
αποβλήτων (αποφάγια κλπ) τα οποία πρέπει να οδηγούνται για επεξεργασία στη
Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποδομήσιμων Αποβλήτων (ΜΕΒΑ) που ολοκληρώθηκε και
θα έπρεπε ήδη να λειτουργεί στην Άμφισσα.

Η ΜΕΒΑ όμως δεν λειτουργεί, επειδή οι Δήμοι δεν έχουν προμηθευτεί τον εξοπλισμό, και
δεν μπορούν να κάνουν χωριστή διαλογή των οργανικών αποβλήτων.

Το αποτέλεσμα είναι όχι μόνο να μη λειτουργεί η ΜΕΒΑ Φωκίδας, αλλά και ο ΧΥΤΥ
Φωκίδας, να μην λειτουργεί ως ΧΥΤΥ, αλλά ως ΧΥΤΑ, δηλαδή να μην δέχεται μόνο τα
υπολείμματα των αποβλήτων, μετά τη χωριστή διαλογή των οργανικών, αλλά το σύνολο
των αποβλήτων, ως σύμμεικτων.

Περιμένουμε ακόμα από τον Περιφερειάρχη να απαντήσει και για ποιο λόγο δεν
έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια του εξοπλισμού που απαιτείται για τη χωριστή διαλογή
των οργανικών αποβλήτων στους Δήμους Δελφών και Δωρίδας, αλλά και γενικότερα να
ενημερώσει το Σώμα για τα ποσά που έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα από το ΠΕΠ Στερεάς
σε προμήθεια εξοπλισμού και έργα διαχείρισης αποβλήτων. Σύμφωνα με όσα
γνωρίζουμε, δεν έχει εκταμιευθεί ούτε ένα ευρώ από το 2014 μέχρι σήμερα, και είναι
ορατός ο κίνδυνος απώλειας εκατομμυρίων ευρώ, που δύσκολα θα απορροφηθούν
μέχρι τη λήξη του προγράμματος, στα τέλη του 2023.

Και ενώ αυτή είναι η κατάσταση, πληροφορούμαστε ότι υπάρχει μια ακόμα επιστολή του
Δημάρχου Δελφών, αυτή τη φορά προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, από την οποία προκύπτει
ότι το Υπουργείο έχει σκοπό να μετατρέψει το ΧΥΤΥ Φωκίδας σε ΧΥΤΑ Πελοποννήσου,
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οδηγώντας εκεί για ταφή σύμμεικτα και όχι οργανικά απόβλητα, των Δήμων Αιγιαλείας,
Δυτικής Μάνης και Ερμιονίδας, χωρίς καμία συνεννόηση ούτε με τον Περιφερειακό
ΦοΔΣΑ, ούτε με τους Δήμους της Φωκίδας.

Συγκεκριμένα, ενώ σε πρώτη φάση, και σε ένδειξη καλής θέλησης, δόθηκε η συναίνεση
για την ταφή μικρής ποσότητας αποβλήτων των Δήμων Αιγιαλείας και Δυτικής Μάνης, ο
Υπουργός Περιβάλλοντος αποφάσισε μονομερώς, σαν να είχε ο ίδιος την ευθύνη λειτουργίας
των έργων, και να αυξήσει τις ποσότητες αποβλήτων από τους Δήμους αυτούς, και να
προσθέσει τα απόβλητα του Δήμου Ερμιονίδας.

Ο σχετικός νόμος απαιτεί να δημιουργείται κίνδυνος έκτακτης ανάγκης, οφειλόμενος σε
απρόβλεπτα γεγονότα, για να μεταφερθούν με απόφαση του Υπουργού απόβλητα σε ΧΥΤΑ
άλλης Περιφέρειας. Εδώ όμως υπάρχουν δύο παρανομίες:

α) η αμέλεια των Δήμων της Πελοποννήσου, ή ακόμα και η άρνησή τους, επί σειρά ετών,
να κατασκευάσουν ΧΥΤΑ για την ταφή των αποβλήτων τους, δεν συνιστά απρόβλεπτη
περίσταση, αλλά απόλυτα προβλέψιμη, για την οποία την ευθύνη έχουν οι ίδιοι οι Δήμοι, και η
Πολιτεία που δεν τους υποχρέωσε έγκαιρα στην κατασκευή τέτοιων έργων. Σε καμία περίπτωση
πάντως δεν υπάρχει καμία υποχρέωση ούτε του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας, ούτε των τοπικών
κοινωνιών, να επιβαρυνθούν με τα απόβλητα των Δήμων που αμέλησαν να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους.

β) Όπως είπαμε, στη Φωκίδα έχει κατασκευαστεί ΧΥΤΥ, και όχι ΧΥΤΑ. Πρέπει δηλαδή να
θάβονται υπολείμματα αποβλήτων, αφού έχουν αφαιρεθεί τα οργανικά, και όχι σύμμεικτα
απόβλητα, όπως είναι τα απόβλητα των Δήμων της Πελοποννήσου. Επομένως, δεν έχουμε
μόνο επιβάρυνση των έργων με απόβλητα άλλων περιοχών, αλλά και απαξίωση του ΧΥΤΥ, και
μετατροπή του σε ΧΥΤΑ, κατά παράβαση των όρων χρηματοδότησης και κατασκευής του έργου.

Η Περιφερειακή Αρχή έχει πλέον την υποχρέωση να αποδείξει ότι η μέχρι τώρα
αδράνειά της οφείλεται σε αμέλεια, διαφορετικά θα είναι συνυπαίτια για την απαξίωση
των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής:
α) Άμεση χρηματοδότηση για την προμήθεια του εξοπλισμού διαλογής οργανικών

αποβλήτων των Δήμων Δελφών και Δωρίδας από το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, ώστε να
λειτουργήσει η ΜΕΒΑ Φωκίδας.

β) Μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας αυτής, άμεση λειτουργία της ΜΕΒΑ
Φωκίδας, και άμεση παύση λειτουργίας του ΧΥΤΥ Φωκίδας ως ΧΥΤΑ. Υγειονομική ταφή
μόνο των οργανικών αποβλήτων, όπως προβλέπεται από τους όρους χρηματοδότησης
και κατασκευής του έργου.

γ) Άμεση πρόσκληση της πολιτικής ηγεσίας και των υπηρεσιακών παραγόντων
του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ, σε συζήτηση για την πλήρη ενημέρωση του Περιφερειακού
Συμβουλίου, και την παρουσίαση οικονομοτεχνικών στοιχείων, σε σχέση με την πορεία
των έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων στην Περιφέρεια.

δ) Έκφραση της κοινής βούλησης του Περιφερειακού Συμβουλίου, του
Περιφερειακού ΦοΔΣΑ, και των ΟΤΑ της Περιφέρειας, να μην επιτραπεί η μεταφορά
αποβλήτων από άλλους Δήμους σε εγκαταστάσεις της Στερεάς Ελλάδας, χωρίς τη
σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ, που έχει την ευθύνη λειτουργίας τους.

Στην τοποθέτηση της τόνισε ότι: «το θέμα το επαναφέρουμε διότι δεν είχαμε λάβει
καμία απάντηση για τα ερωτήματα τα οποία και θέσαμε στην 11η ΟΕ, υπάρχει μία
σημαντική εξέλιξη με απόφαση του Υπουργό Περιβάλλοντος, από την οποία
προκύπτει ότι το Υπουργείο έχει σκοπό να μετατρέψει το ΧΥΤΥ Φωκίδας σε ΧΥΤΑ
Πελοποννήσου, οδηγώντας εκεί για ταφή σύμμεικτα και όχι οργανικά απόβλητα, των
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Δήμων Αιγιαλείας, Δυτικής Μάνης και Ερμιονίδας, χωρίς καμία συνεννόηση ούτε με
τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ, ούτε με τους Δήμους της Φωκίδας. Συγκεκριμένα, ενώ σε
πρώτη φάση, και σε ένδειξη καλής θέλησης, δόθηκε η συναίνεση για την ταφή μικρής
ποσότητας αποβλήτων των Δήμων Αιγιαλείας και Δυτικής Μάνης, ο Υπουργός
Περιβάλλοντος αποφάσισε μονομερώς, σαν να είχε ο ίδιος την ευθύνη λειτουργίας
των έργων, και να αυξήσει τις ποσότητες αποβλήτων από τους Δήμους αυτούς, και
να προσθέσει τα απόβλητα του Δήμου Ερμιονίδας. Ο σχετικός νόμος απαιτεί να
δημιουργείται κίνδυνος έκτακτης ανάγκης, οφειλόμενος σε απρόβλεπτα γεγονότα, για
να μεταφερθούν με απόφαση του Υπουργού απόβλητα σε ΧΥΤΑ άλλης Περιφέρειας.
Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ δυσάρεστη έως και επικίνδυνη διότι η Φωκίδα μπορεί να
μετατραπεί σε «χαβούζα» και αυτό λόγο αμέλειας μας, γραφειοκρατικής
αντιμετώπισης των θεμάτων και πολιτικής ανευθυνότητας. Είμαστε υπεύθυνοι
απέναντι στους συμπολίτες μας και μάλιστα για θέματα που σχετίζονται με την
δημόσια υγεία και την ασφάλεια τους».

Ο κ. Χρονάς εκ μέρους της παράταξης του έκανε μια συνοπτική ανάλυση σχετικά με
τα κάτωθι θέματα που κατέθεσε στην επιτροπή:

ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Πολιτική Επικαιρότητα.

Είναι ολοφάνερες οι μεγάλες αντιφάσεις, που χαρακτηρίζουν την πολιτική πρακτική
της Κυβέρνησης…..
• Από την μια μεριά ισχυρίζεται πως θέλει να προστατεύσει την υγεία του λαού
και από την άλλη τα μέτρα που παίρνει αποδεικνύονται αναποτελεσματικά, μια και
δεν ενισχύονται οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας, ούτε επιτάσσεται ο ιδιωτικός τομέας
υγείας, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες του λαού.
• Από την μια πλευρά προβάλλει η πραγματικότητα, που προκύπτει από την
εξέλιξη της πανδημίας, με την αύξηση των κρουσμάτων και την αδυναμία των
δημόσιων υπηρεσιών υγείας να τα αντιμετωπίσουν και από την άλλη η Κυβέρνηση
εξετάζει την χαλάρωση των μέτρων με βάση τις ανάγκες κερδοφορίας των μεγάλων
επιχειρηματικών ομίλων, εφευρίσκοντας διάφορες δικαιολογίες που σχετίζονται -
τάχα – με την κλεισούρα που αισθάνονται τα λαϊκά στρώματα.
Ισχυρίζεται η Κυβέρνηση πως ο λαός και η ψυχολογία του πλήττονται από την
κλεισούρα, αποσιωπώντας την σημασία της ανέχειας, της φτώχειας, της ανεργίας,
του χαμηλού βιοτικού επιπέδου και φυσικά την αβεβαιότητα για το αύριο, που είναι το
βασικό υπόστρωμα για την ανάπτυξη του αισθήματος της ανασφάλειας και
αναπαράγεται από την πολιτική της.
• Μιλάει η Κυβέρνηση για μέτρα περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού,
αλλά αδιαφορεί ουσιαστικά για το τι γίνεται στους χώρους δουλειάς και το πόσο
συμβάλλει η κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην διάδοση του ιού.
• Μιλάει η Κυβέρνηση για πρόοδο μετά την λήξη της πανδημίας, αλλά δεν κάνει
τίποτε για το μορφωτικό κενό που ήδη δημιουργείται με συνεχιζόμενη διακοπή των
εκπαιδευτικών διαδικασιών. Για τα κλειστά Πανεπιστήμια…..
Αρνείται να εξετάσει το άνοιγμα τους με κάθε μέτρο προφύλαξης, επειδή, πέρα από
οικονομικό κόστος, τα θεωρεί σαν χώρο συγκέντρωσης δυνάμεων που θα
μπορούσαν να αμφισβητήσουν την πολιτική της.
Όλα αυτά αποδεικνύουν, πως, η Κυβερνητική πολιτική πρακτική - πέρα από όσα για
δημαγωγικούς λόγους λέει – καθορίζεται από την υποστήριξη των συμφερόντων των
επιχειρηματικών ομίλων.
Αυτά παίρνει υπόψη της σε οποιοδήποτε μέτρο παίρνει με πρόσχημα την
πανδημία…. Με αυτή την λογική νομοθετεί και για το μετά την πανδημία,
καθιερώνοντας εργασιακό μεσαίωνα για τους εργαζόμενους, που, σε κάθε διεκδίκηση
τους, θα βρίσκουν μπροστά τους τον αυταρχισμό και την καταστολή του ταξικού
κράτους.
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Σε αυτή την πολιτική λογική απευθυνόμαστε στον εργαζόμενο λαό σαν ΛΑΙΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και τον καλούμε να αντιδράσει συντονισμένα και μαχητικά, βάζοντας
μπροστά τα ζητήματα ουσίας και όχι δευτερεύοντα ζητήματα ή ζητήματα διαχείρισης,
που προβάλλουν ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και οι άλλοι διαχειριστές του συστήματος,
έχοντας το βλέμμα στραμμένο στην επικείμενη εκλογική αναμέτρηση.

Ειδικότερα ζητήματα.
Αυτή την περίοδο γίνεται συζήτηση σε επίπεδο για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-
2025 και το ΕΣΠΑ 2021 – 2027…..
Ακούγονται μεγάλα λόγια και υποσχέσεις…..Εκατομμύρια επί εκατομμυρίων….
Χωρίς να ξεχνάμε πως τα χρήματα που χρησιμοποιούνται προέρχονται από τον
εργαζόμενο λαό και ανήκουν σε αυτόν….. Πως ο ρόλος της Ε.Ε είναι συγκεκριμένος
και σταθερά υπέρ των συμφερόντων μονοπωλίων και πως τελικά διαχειρίζεται
χρήματα του λαού, δίνοντας την μερίδα του λέοντος στην ολιγαρχία του πλούτου και
κάποια ψίχουλα με κάμποσες υποσχέσεις στα λαϊκά στρώματα.
Διαβουλεύεται η Περιφερειακή Αρχή με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων, τα
Επιμελητήρια και άλλους φορείς καταλήγοντας σε μεγαλόπνοα σχέδια που βλέπουν
το φως της δημοσιότητας και - κατά την γνώμη μας - παραπλανούν τον λαό
καλλιεργώντας πολλές αυταπάτες.
Θα μπορούσαμε να διαμαρτυρηθούμε, σαν παράταξη, πως δεν συμμετείχαμε και δεν
γνωρίζουμε τις απόψεις και τις προτάσεις που ακούστηκαν σε αυτές τις συζητήσεις.
Αυτό δεν είναι το κύριο και το ουσιαστικό….
Για την ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ το σημαντικό είναι ο όποιος προγραμματισμός γίνει να
στηρίζεται στις πραγματικές ανάγκες του λαού και του τόπου…. Να καλύπτει πρώτα
τις ανάγκες στο επίπεδο των υποδομών….. την ασφαλή και υγιεινή διαβίωση των
λαϊκών στρωμάτων…. τις ανάγκες τους σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και
προστασίας…… την βελτίωση των προϋποθέσεων για παραγωγή αγαθών…. στα
πλαίσια φυσικά της προόδου που υπάρχει στην επιστήμη, την τεχνολογία και την
τεχνική.
Όλα αυτά θα πρέπει να μπουν σε μια σειρά….. Να εξειδικευτούν σε έργα, που
πρέπει να καταγραφούν με βάση τον αδρό - πρώτο προϋπολογισμό τους.
Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει επιλογή του που θα τεθεί το καθένα από αυτά…. Στο
Π.Α ή στο ΕΣΠΑ….. παίρνοντας υπόψη και το χρόνο υλοποίησης τους, που πρέπει
να συνδέεται με την σημασία και την αναγκαιότητα τους.
Να δούμε τελικά ποια είναι επιλέξιμα και ποια πρέπει να διεκδικηθούν….
Για πιά υπάρχουν μελέτες και για ποια πρέπει να γίνουν μελέτες….. Πως θα
διαμορφωθούν ώστε να είναι υλοποιήσιμες ( ώριμες ).
Αυτή την διαδικασία, σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, την θεωρούμε απολύτως αναγκαία
για έναν σοβαρό προγραμματισμό, που δεν θα στηρίζεται στην υποβολή σκόρπιων
προτάσεων με αρκετή δόση υποκειμενισμού και διάθεσης εξυπηρετήσεων.
Με αυτή την πολιτική λογική κρίνουμε όσα ξέρουμε από δημοσιεύματα για την
λεγόμενη διαβούλευση και θέτουμε το ζήτημα στην Οικονομική Επιτροπή, ζητώντας
να εξετάσουμε - δημόσια - το τι έγινε μέχρι σήμερα…. Πως αξιολογούμε την
διαδικασία της λεγόμενης διαβούλευσης και ποια συμπεράσματα βγαίνουν.

Η κα Μπατζελή, έλαβε το λόγο και υποστήριξε την εισήγηση της Λαϊκής
Συσπείρωσης όπως αυτή αναπτύχθηκε από τον κ. Χρονά.

Ο κ. Αναγνωστάκης στη συνέχεια ζήτησε το λόγο προκειμένου να τοποθετηθεί για
τα θέματα που έθιξαν η κα Μπατζελή και ο κ. Χρονάς: “Θέλω να συνυπογράψω και
τις δύο τοποθετήσεις. Είναι κοινός τόπος, έχει γίνει μια συζήτηση για επικαιροποίηση
στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο δράσεων διαχείρισης των αποβλήτων – απορριμμάτων
σε περιφερειακό επίπεδο. Θυμίζω ότι είχαμε κάνει πριν από 4, 5 συνεδριάσεις, μια
κουβέντα αρκετά επιδερμική, επιφανειακή και είχε αναδειχθεί η αναγκαιότητα μιας
εμβάθυνσης στο ζήτημα. Η πρόταση που έγινε από την Κ.Μπατζελή για ένα
εκπρόσωπο του διοικητικού συμβουλίου να ενημερώσει και να ανταλλάξουμε
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προβληματισμούς, θέσεις, σκέψεις, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, να υλοποιηθεί, τόσο
για τη δική μας δουλειά όσο και για τη δική τους.
Για το ζήτημα της διαβούλευσης, εμείς σας έχουμε ασκήσει κριτική. Όχι άδικη.
Πραγματικά υπάρχει μια υστέρηση να ενημερωθούν οι παρατάξεις στο περιφερειακό
συμβούλιο για το προϊόν της όποιας διαβούλευσης που κάνετε και εγώ δεν θα είμαι
τόσο επιεικής όπως ο κ. Χρονάς. Θεωρώ ότι ήταν λάθος να μην συμμετέχουν με
εκπροσώπους τους και οι περιφερειακές παρατάξεις στην όποια διαβούλευση που
επιχειρήθηκε, πραγματοποιήθηκε από την πλευρά σας, είτε με εκπροσώπους της
αυτοδιοίκησης Α βαθμού είτε με τους κοινωνικούς εταίρους. Το δεύτερο που σας
έχουμε ασκήσει κριτική είναι ότι δεν έχει συνεδριάσει ούτε μια φορά η επιτροπή
διαβούλευσης, που έχει θεσμικό κατοχυρωμένο ρόλο, στα πλαίσια λειτουργίας του
περιφερειακού συμβουλίου. Από όσα γνωρίζω δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία
τηλεσυνεδρίαση, τηλεδιάσκεψη, της επιτροπής στη διάρκειας αυτής της διαβούλευσης.
Είναι προφανές επίσης πως και τα δύο προγράμματα, τόσο το πρόγραμμα ανάπτυξης
όσο και το ΕΣΠΑ είναι ζητήματα που απασχολούν όλους μας. Δεν είπα ντε και καλά
ότι πρέπει αν αποδεχτείτε τις θέσεις μας, τις προτάσεις οποιασδήποτε παράταξης.
Όμως θα ήταν απόλυτα χρήσιμο, σας λέω από την εμπειρία που έχω στην
αυτοδιοίκηση και γενικότερα στην πολιτική, θα μπορούσατε να κάνετε έναν
εμπλουτισμό. Οι άξονες πολιτικής εξάλλου είναι συγκεκριμένοι.
Προς όφελος σας θα ήταν μια τέτοιου είδους συζήτηση, γιατί εύκολο θα μου ήταν να
λέω ότι ο περιφερειάρχης δεν ακούει, δεν συνδιαλέγεται, δεν θέλει να
συνδιαμορφώσουμε το πρόγραμμα, το σχέδιο, την προοπτική της περιφέρειας
στερεάς Ελλάδας.
Κλείνοντας, θέλω να επισημάνω πως εμείς, θα προτείνουμε στο Π.Σ. και εκεί θα
αναπτύξουμε τις θέσεις μας και τους προβληματισμούς μας, σχετικά με το
επιδιωκόμενο, που είναι μια περιφερειακή ανάπτυξη, ισόρροπη και αειφόρο, χωρίς
αποκλεισμούς. Αν αυτό αποτελεί και για εσάς επιδίωξη, τότε κατά τη γνώμη μου να
αναθεωρήσετε και να αξιοποιήσετε το σύνολο των περιφερειακών δυνάμεων.”

H κα Μπατζελή επίσης πρόσθεσε ερώτημα σχετικά με το θέμα του νομικού
συμβούλου αναφέροντας ποια είναι η πορεία για την πρόσληψη του.

Ο κ. Δούρος στη συνέχεια επεσήμανε: “ Όσο αφορά το θέμα της Φωκίδας που
έθεσε και η κα Μπατζελή ο Δήμος Δελφών από αυτά τα χρήματα περίμενε να
εξελιχθεί γιατί υπάρχουν δεσμεύσεις λογαριασμών .Αυτό έχει ξαναειπωθεί. Το
συνυπογράφω και λέω ότι πρέπει να απεμπλακεί για να μπορέσει να κινηθεί. Όσον
αφορά το θέμα των αποβλήτων εγώ είχα ζητήσει να γίνει μια γενικότερη συζήτηση με
τον γενικό γραμματέα αποβλήτων και την περιφερειακή αρχή και τους εκπροσώπους
των παρατάξεων γιατί υπάρχει ο νόμος που είχε κατατεθεί όταν ακόμα υπουργός
ήταν ο κ. Χατζηδάκης και ψηφίστηκε.Θα μπορούσαμε να έχουμε ενημέρωση και να
υπάρξουν προτάσεις καθώς και κάποιες τροποποιήσεις , τροπολογίες που θα
μπορέσουν να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή. Όσο αφορά το γενικότερο
θέμα του ΕΣΠΑ αν και είχαμε τοποθετηθεί σε γενικά σημεία εγώ θα ήθελα να δούμε
πότε θα γίνει μια συζήτηση στο Π.Σ. διότι επί της ουσίας είναι όλος ο
προγραμματισμός για όλα αυτά τα χρόνια και θα παίξει μεγάλο ρόλο στις εποχές που
έρχονται και ιδίως μετά την πανδημία εποχές.”

Ο Πρόεδρος απαντώντας εφ’όλης της ύλης ανέφερε: “Για το ΠΕΠ όπως πολύ
σωστά επεσήμανε η Κατερίνα πρόκειται για ένα εντελώς καινούργιο στάδιο
διαβούλευσης και για αυτό δεν έχουμε καθόλου εξειδίκευση έχουμε μόνο πολύ γενικές
αρχές και αυτός είναι ο λόγος που δεν προηγήθηκε κάποια είτε επίσημη είτε
ανεπίσημη διαβούλευση .Το ΠΕΠ έχει πολύ συγκεκριμένα στάδια τα οποία
προβλέπονται από τον νόμο και από τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Από την πρώτη
στιγμή μέχρι την οριστική έγκριση του ΠΕΠ στερεάς Ελλάδας 21-27 όχι μόνο δεν
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πρόκειται να παρακαμφθεί κάποιο στάδιο διαβούλευσης αλλά αντίθετα θα έχουμε την
ευκαιρία στο Π.Σ. να έχουμε πολύ περισσότερα πεδία και σημεία
παρέμβασης .Ευπρόσδεκτες οι προτάσεις που μας έστειλε η «Πατρίδα μας η Στερεά»
ωστόσο στα επόμενα στάδια θα έχουμε την δυνατότητα να εμβαθύνουμε και να
εξειδικεύσουμε σε βαθμό πολύ μεγαλύτερο από αυτό που από τη φύση προβλέπει ο
σχεδιασμός των ΠΕΠ. Σε σχέση με το περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης , τους
εθνικούς πόρους δηλαδή εδώ δεν σας κρύβω ότι εκπλήσσομαι και μάλιστα επέλεξα
να μην τοποθετηθώ και να μην απαντήσω δημόσια γιατί θεώρησα σε κάποια
παρανόηση οφείλεται όποια εντύπωση δημιουργήθηκε περί περιορισμένης
διαβούλευσης. Γιατί , αν το δούμε σαν διαδικασία , βγαίνει ένα σχέδιο μένει κάποιες
μέρες στο ίντερνετ στέλνει ο καθένας τις απόψεις του και μετά έρχεται στην
εκτελεστική επιτροπή ή στην οικονομική επιτροπή στο Π.Σ. συζητείται και
εγκρίνεται .Εμείς αντί να σταθούμε μόνο σε αυτό το πήγαμε και πιο πέρα. Δηλαδή
κάναμε κοινωνούς τις περιφερειακές παρατάξεις πριν από το 1ο στάδιο δώσαμε ένα
κείμενο βάσης συνομιλήσαμε , ακούσαμε προτάσεις πολλές υιοθετήθηκαν .Δίχως να
υπάρχει υποχρέωση υιοθετήθηκε ένα ουσιαστικό γενναίο μέρος των προτάσεων
παρατάξεων της μειοψηφίας στο πρωταρχικό στάδιο. Ακολούθως δημοσιεύθηκε το
κείμενο που προέκυψε ως αρχή της διαβούλευσης έχοντας συμπεριλάβει όλα αυτά τα
σημεία και δημοσιεύθηκε στο επίσημο ισότοπο . Οι περιφερειακές παρατάξεις μας «η
πατρίδα μας η Στερεά» όπως ίσως και η παράταξη του κ. Βούλγαρη δεν είμαι
πρόχειρος και στο να αναρτηθεί σαν διαδικασία συμμετείχαν πάλι όλοι, ακολούθησε
μια σειρά τηλεδιασκέψεων με κάποιους φορείς και βέβαια αυτό θα έρθει και στα
υπόλοιπα προβλεπόμενα όργανα ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε το τελικό
μας και επιπλέον της τυπικής διαδικασίας που θα ακολουθηθεί. Επιπλέον της
αρχικής συνομιλίας μας η οποία δεν προβλεπόταν αλλά θεωρήσαμε σωστό και
ωφέλιμο να πραγματοποιηθεί. Είχα ήδη δεσμευτεί και προφανώς ισχύει αυτή η
δέσμευση ότι και εν διαμέσω της ολοκλήρωσης της δημόσιας διαβούλευσης και της
εισαγωγής στα επίσημα συλλογικά όργανα του περιφερειακού προγράμματος
ανάπτυξης θα ακολουθήσει και άλλη διαδικασία με τους επικεφαλής παρατάξεων
ώστε να ζυμωθεί ακόμα περισσότερο και σε μεγαλύτερο ουσιαστικό βάθος το
πρόγραμμα. Άρα όχι μόνο δεν απαξιώνεται είτε η διαδικασία είτε οι παρατάξεις της
μειοψηφίας αλλά ίσα ίσα η παρουσία στο δημόσιο διάλογο γίνεται σε δύο ακόμη
επίπεδα όσων επιβλέπει ο νόμος . Νομίζω ότι όχι μόνο υπερβήκαμε την διαδικασία
αλλά προκειμένου να έχουμε ένα συνθετικό ωφέλιμο από τις σκέψεις και από τις
θέσεις όλων των παρατάξεων ενσωματωμένες στο μέγιστο δυνατό βαθμό , στο
περιφερειακό πρόγραμμα βάλαμε δύο ακόμη επίπεδα στη μεταξύ μας διαβούλευση .
Τώρα που έχει ήδη πραγματοποιηθεί και για το άλλο που έχουμε από την αρχή
δεσμευτεί και θα ακολουθήσει η υλοποίηση του πριν από την εισαγωγή του στο Π.Σ.
Θα αποσταλεί και η κατάσταση των συμβούλων . Όσο αφορά τα πεπραγμένα μας
ανεξαρτήτως όποιες άλλες διαδικασίες τις επόμενες ημέρες θα έχουμε συνεδρίαση
απολογιστική , θυμίζω ότι στα τέλη του Δεκέμβρη είχαμε μια πολύ παραγωγική
συζήτηση εστιασμένη στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Μπαίνω στο κεφάλαιο
Β κάνω μια διόρθωση δεν είπαμε Κατερίνα ποτέ , ανάλογα με τα αποτελέσματα του
προγράμματος θα κληθεί η υλοποίηση ή μη χαρακτηριστικά η υλοποίηση νέου
προγράμματος είπαμε ότι θεωρούμε εξαρχής ένα νέο πρόγραμμα απολύτως
απαραίτητο το πρώτο αφορούσε το lockdown της άνοιξης ενώ ήδη έχουμε σε εξέλιξη
μεγαλύτερο και βαρύτερο lockdown με ανάλογες πολιτικές συνέπειες . Αυτό θα πρέπει
να γίνει σε συνεννόηση με το εθνικό πλαίσιο αντίστοιχων πολιτικών . Μπορεί να δει
κάποιος ότι υπάρχει μια σειρά μέτρα που πορεύονται από την κυβέρνηση είτε ως
επιστρεπτέα προκαταβολή κτλ. Υπάρχει αντικειμενικά υστέρηση σε μέτρα
εξειδικευμένα όπως η εστίαση που από όλες τις παρατάξεις και από εμάς έχει
αναδειχθεί. Δεν χάσαμε την περίοδο των Χριστουγέννων αλλά χάσαμε εξίσου
παραγωγικές και σημαντικές περιόδους . Έχουμε ξαναπεί την σκληρή αλήθεια ότι το
ΠΕΠ μας δεν έχει δυνάμεις για να βγάλει νέο πρόγραμμα εκ των έσω ίσα ίσα θα
πρέπει να λύσουμε την άσκηση και προς τούτο έσπευσα να το θέσω δημόσια για να
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είναι κατοχυρωμένο , ένα μικρό ποσό που θα απαιτηθεί από την τυχόν αποδοχή
κάποιων ενστάσεων επιχειρήσεων θα εξασφαλιστεί προς τα 25 εκ. γιατί αλίμονο αν
κάνουμε το αντίθετο . Υπάρχει μέριμνα για ασυγκρίτως μικρότερο σημαντικό ποσό
που μπορεί να απαιτηθεί από τυχόν ενστάσεις αλλά σε κάθε περίπτωση το νέο
πρόγραμμα που επιθυμούμε σε κλάδους όπως η εστίαση θα πρέπει να
χρηματοδοτηθεί κεντρικά . Ιδανικά θα πρέπει να γίνει και η διαχείριση περιφερειακά.
Μπορεί να βγάλει το υπουργείο ανάπτυξης ένα πρόγραμμα για την εστίαση εθνικό και
ένα Χ ποσό να αφορά την Στερεά ακόμα να μην μας έβαζαν καθόλου δεν θα ήταν και
τέλος του κόσμου γιατί το πρώτο και σημαντικό είναι να γίνει. Εννοείτε πως το
θέλουμε , πως το διεκδικούμε και εννοείτε πως η διαχειριστική μας αρχή είναι σε θέση
να το σχεδιάσει και να είναι πιο σωστά προσαρμοσμένο σε σχέση με τις ανάγκες της
περιφέρειας μας . Προς τούτο έκανα και την επιστολή στον κ. Γεωργιάδη και στον κ.
Τσακίρη που διαχειρίζεται το ΕΣΠΑ . Έλαβα την προφορική τους απάντηση ότι το
βρίσκουν εξαιρετικά δύσκολο και αυτό το μνημόνευσα και στο δελτίο για να είναι
γνωστές οι θέσεις που διατυπώνονται με την έννοια την καθαρά ταμειακή. Μου
μετέφεραν την δική τους σκοπιά ότι έχουν βγει πολλά προγράμματα από το
υπουργείο . Όλες οι διαχειριστικές και όλες οι περιφερειακές αρχές διεκδικούμε για το
πρώτο πρόγραμμα, μιλώντας με όλους τους περιφερειάρχες , όλες τις δυνατότητες.
Σε σχέση με την ολοκλήρωση του πρώτου προγράμματος ολοκληρώθηκε η
αξιολόγηση των φακέλων , αυτό σημαίνει ότι προκλήθηκε μια σειρά γύρω στις 69
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν και τα απαιτούμενα μόρια και την πληρότητα των
φακέλων ώστε να μπορούν απρόσκοπτα να χρηματοδοτηθούν , υπάρχει ένας
αριθμός επιχειρήσεων υπήρχε πλήρης φάκελος αλλά είχε γίνει λάθος ο υπολογισμός
τους οι σύμβουλοί τους δεν είχαν χρησιμοποιήσει σωστά τα μόρια οπότε μειώνονται
τα μόρια τους και ως εκ τούτου πέφτουν κάτω από την βάση. Υπάρχουν κάποιες
επιχειρήσεις περίπου 300 τον αριθμό οι οποίες δεν είχαν σωστά δικαιολογητικά και
υπάρχουν και επιχειρήσεις που εξαρχής δεν συγκέντρωναν τα απαραίτητα μόρια.
Είχαμε περίπου και 50 επιχειρήσεις οι οποίες δεν είχαν κανένα μόριο , δεν είχαν
καμία τζίρο , καμία κερδοφορία την προηγούμενη χρονιά, δεν απασχολούσαν
κανέναν άνθρωπο και 50 τέτοιες επιχειρήσεις επέλεξαν να καταθέσουν φάκελο στο
πρόγραμμα μας. Από αυτές τις τέσσερις ομάδες των επιχειρήσεων η δεύτερη και η
Τρίτη ομάδα νομιμοποιούνται να κάνουν ενστάσεις. Θα λάβουν μέχρι τέλος της
εβδομάδας ένα email που θα τους λέει την κατάσταση τους σε αυτές δίνεται βάσει
κανονισμού μια προθεσμία 10, 15 ημερών να υποβάλουν ενστάσεις αν κατά την κρίση
τους δεν έχει αξιολογηθεί κάτι σωστά από μεριάς ΑΝΔΙΑ υπάρχουν ακολούθως δέκα
ημέρες για την εξέταση των ενστάσεων και μετά από αυτό καταλήγουμε σε ένα
οριστικό πίνακα του προγράμματος . Και ξεκινούν οι εκταμιεύσεις. Κοντολογίς πριν
από τα τέλη του μηνός του επομένου θα έχουν ολοκληρωθεί , θα έχουμε οριστικό
πίνακα εντάξεων και θα μπορούν να ξεκινήσουν οι χρηματοδοτήσεις.
Σε σχέση με τα απορρίμματα που αναφέρει η Φωκίδα μου έχει αποσταλεί η επιστολή
του κ. Ταγαρή , έχω έρθει σε επαφή με την διαχειριστική αρχή παρότι ο Π.Ταγαρής
επέλεξε να κοινοποιήσει την επιστολή αυτή δεν θεώρησα σοφό ή σώφρον να
δώσουμε μια δημόσια απάντηση , στόχος είναι να κάνουμε καλά την δουλειά μας και
να είμαστε γρήγοροι και αποτελεσματικοί. Δεν είναι ευσταθές ότι τόσο μεγάλο
διάστημα η διαχειριστική δεν ασχολείται με την πρόσκληση και ότι τους έχει όλους
κρεμάσει , υπάρχει αλληλογραφία , υπάρχουν εκκρεμότητες, υπάρχουν ελλείψεις
στους φακέλους , υπάρχει και ο φόρτος εργασίας είναι σε κάθε περίπτωση γνωστή
και αναγνωρισμένη η ανάγκη θεωρώ ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα είναι σε
θέση να προχωρήσει σε αποτελέσματα γι’ αυτές τις σημαντικές δομές . Χωρίς
κανένας να θέλει να προκαταβάλλει το θετικό ή το αρνητικό των απαντήσεων , την
ένταξη ή μη. Η διαδικασία του νομικού συμβούλου προχωράει θα ήθελα να γίνει όσο
πιο γρήγορα γίνεται , αντιμετωπίζει διάφορους γραφειοκρατικούς σκοπέλους είτε
έκτακτους είτε τακτική διαδικασία όμως σημαντικό είναι ότι πρόσφατα εγκρίθηκε η
πίστωση και ως εκ τούτου το προχωρούμε γιατί το έχουμε πολύ ανάγκη ώστε
γρήγορα να έχουμε ένα σταθερό νομικό συνεργάτη δικηγόρο στην έδρα”
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Μετά την τοποθέτηση και τις εξηγήσεις που παρουσιάστηκαν από τον προεδρεύοντα,
η κα Κατ. Μπατζελή έλαβε και πάλι το λόγο τονίζοντας: «στην Στερεά υπάρχουν
πολλά ανοικτά θέματα σχετικά με την διαχείριση των αποβλήτων, θέματα τα οποία και
αναφέρονται στην εισήγηση μας στην 11η ΟΕ και αν δεν λάβουμε γρήγορα αποφάσεις
θα δημιουργηθούν ζητήματα πολιτικά, περιβαλλοντικά, χρηματοδοτικά, νομικά και
κοινωνικά τα οποία και δεν θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Είναι σκόπιμο και
επείγον να λυθεί το θέμα της Φωκίδας. Και να σας επισημάνω ότι θα πρέπει να
ελέγξετε την πληροφορία σας για θέματα τα οποία είχε ο κατατεθειμένος φάκελος και
ότι υπήρχε αλληλογραφία για την επίλυση ή και επεξήγηση εκκρεμοτήτων. Μπορεί και
να μην ισχύει, όποτε καλό είναι να ελέγξετε και την ενημέρωση σας από τις υπηρεσίες
μας και δη της Διαχειριστικής Αρχής. Είμαστε σίγουροι ότι θα προβείτε στις
κατάλληλες κινήσεις και πρωτοβουλίες ώστε να εγκριθεί σύντομα το πρόγραμμα και
να έχουμε σε ειδική σύσκεψη του ΠΣ σχετικά με το θέμα των αποβλήτων στην
Περιφέρεια μας.»

Ο Πρόεδρος ανέφερε: “Σε σχέση με το ΧΥΤΑ γνωρίζετε ότι ο περιφερειακός
σχεδιασμός , η λειτουργία διαχείρισης απορριμμάτων είναι μια λειτουργία βάση νόμου
διαδημοτική . Έχω παρακολουθήσει το ζήτημα. Είχαν έχουν και οφείλουν να έχουν το
πρώτο λόγο αλλά επειδή στο τέλος της ημέρας, αποδέκτες όλων των πολιτικών όλων
των δράσεων, είναι οι πολίτες, σε αυτούς, που αναφέρονται οι δήμοι και η περιφέρεια
για αυτό το λόγο θεωρούμε ότι οφείλουμε να ασχοληθούμε με το θέμα και να δούμε σε
τι βαθμό γεννά προβλήματα για την κοινωνία και σε αυτό το βαθμό να δουλέψουμε
πολιτικά με όποιο τρόπο απαιτείται για την ανάσχεσή τους . Θα έρθω σε επαφή με τον
δήμαρχο Δωρίδας σε άλλες συνομιλίες μας δεν μου έχει εκφραστεί κάποια ανησυχία
για το θέμα από τους ίδιους παρόλα αυτά θα τους εκφράσω την διαθεσιμότητά μας ,
την βούληση μας να συνδράμουμε σε όποιο πρόβλημα δημιουργείται από μια τέτοια
σχεδιαζόμενη εξέλιξη της κλιμάκωσης μιας κατάστασης που αφορούσε μια μικρή
ποσότητα απορριμμάτων. Με αυτά τα δεδομένα μπορούμε να είμαστε σε ένα καλό
σημείο στο συγκεκριμένο θέμα.”

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 11/16-03-2021 πρακτικού συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 11/16-03-2021 πρακτικό
συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 356

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2ο: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό Δικηγόρου προς
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Αθηνών [σχετικά με την αγωγή της Παρασκευής Θανέλα]

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
(Τ.Τ.)268007/1183/16-03-2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Αφορά αγωγή της συγκεκριμένης κατά του ελληνικού
δημοσίου και της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, με την οποία ζητά να της
καταβάλουν το ποσό των 131.073 ευρώ, ως αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία
και την ηθική βλάβη που υπέστη, από τροχαίο ατύχημα που συνέβη στο 21ο χλμ της
Επαρχιακής οδού Καρπενησίου - Προυσού – Αγρινίου.
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Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την
Παναγιώτα Κουτκιά του Βασιλείου, δικηγόρο Αθηνών [ΑΜ. Δ.Σ. Αθηνών: 23428],
κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Λυκαβηττού αρ. 12, η οποία να την εκπροσωπήσει
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, στη δικάσιμο της 14ης Απριλίου 2021 ή σε κάθε
μετ’ αναβολή ορισθείσα, κατά τη συζήτηση της από 17 Αυγούστου 2018 και με
αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΓ8450/17 Σεπτεμβρίου 2018 αγωγής της
Παρασκευής Θανέλα, συντάσσοντας υπόμνημα/προτάσεις, προβάλλοντας ενστάσεις
και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την
υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ.
376/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
στο ποσό των 791 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 189,84), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και
Φ.Π.Α] 980,84 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 471 ευρώ [171€ παράσταση συν 300 € υπόμνημα],
με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

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

- Σύνολο αμοιβής 791 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 357

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 3ο:Ακύρωση της 1784/22-12-2020 (πρακτικό 48ο , ΑΔΑ:ΩΕΨΔ7ΛΗ-ΕΑΧ)
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που
αφορά τον ανοικτό διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας των
κτιρίων της ΠΕΒ», κατ’ εφαρμογή της 462/2021 απόφασης της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και των διατάξεων του άρθρου 367 του
Ν.4412/2016

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
50585/1821/11-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.
Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Η κα Μπατζελή έλαβε τον λόγο και τόνισε ότι: “Βάσει των προσφυγών και
ερωτήσεων στην διαγωνιστική αυτή διαδικασία επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά
ότι:
1.Η ΟΕ δεν έχει πλήρη πρακτικά των διαγωνιστικών πρακτικών για να μπορεί να
αξιολογεί την γνωμοδότη τους και να αποφασίζει. Είναι ανεπίτρεπτο να
πηγαινοέρχονται οι αντιδικίες μεταξύ των διαγωνιζόμενων και η ΟΕ να μη μπορεί να
έχει ξεκάθαρη άποψη και γνωμοδότηση από Νομικό Σύμβουλο όπως
επανειλημμένως έχει ζητηθεί και εσείς ως ΠΑ κωλυσιεργείτε συνειδητώς και εντέχνως.
2.Η επιτροπή δεν λειτούργησε σωστά, δεν εξέτασε τις προσφορές λεπτομερώς και δη
το τμήμα των εισφορών και της κάλυψης του οργανογράμματος εργασίας. Θα
μπορούσε να υποστηριχθεί ότι παρακολουθεί και ότι έχει μεταφέρει τις δικές της
αρμοδιότητες σε εκείνες των διαγωνιζόμενων. Είτε με το να τα βρουν μεταξύ τους ή
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ότι με την σύγκρουση τους θα βγάλουν το τελικό πόρισμα.
3.Η τακτική αυτή των διαγωνιστικών επιτρόπων -Βοιωτίας-πέρα της διοικητικής
διάστασης έχει και επιπτώσεις και στην καθυστέρηση των έργων ,έστω και αν αυτά
είναι προσφοράς υπηρεσιών.
Βάσει των παραπάνω παρατηρήσεων μας ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ”

Ο κ. Χρόνας ανέφερε: “Σε εφαρμογή απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)…..η Οικονομική Επιτροπή οφείλει να συμμορφωθεί.
Επειδή όμως διαφωνούμε, σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, με την εξυπηρέτηση των
αναγκών καθαριότητας μέσω εργολαβίας ενοικίασης προσωπικού…. ΑΠΕΧΟΥΜΕ από
την ψηφοφορία”.

Ο κ.Σιαλμάς δήλωσε: “Εμείς πήραμε μια απόφαση την προηγούμενη φορά
βασισμένη στα στοιχεία που μας έδωσε η επιτροπή. Και από ότι διαπιστώθηκε δεν
είχαμε τα σωστά στοιχεία. Θα πρέπει να προσέχουν πολύ περισσότερο οι υπηρεσίες
για να μην αναγκαζόμαστε να αλλάζουμε απόψεις και να παίρνουμε λάθος αποφάσεις
και να ερχόμαστε ξανά να τις διορθώσουμε . Εγώ θα το ψηφίσω αλλά να επισημάνω
λίγο περισσότερο προσοχή χρειάζεται.”

Ο κ. Αναγνωστάκης επεσήμανε: “Εμείς, στην προηγούμενη συνεδρίαση, είχαμε
δηλώσει αποχή από το συγκεκριμένο θέμα. Θα εμμείνουμε στην αποχή, έχοντας
υποχρέωση να επισημάνουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται η Ο.Ε. να
ακυρώσει μια προηγούμενη απόφαση της.
Αυτό κ. Πρόεδρε νομίζω ότι πρέπει να σας απασχολήσει, ως περιφερειακή αρχή και
να δοθούν συγκεκριμένες κατευθύνσεις στις αρμόδιες επιτροπές, που εμπλέκονται
στη διαγωνιστική διαδικασία. Από αυτή τη συμπεριφορά δεν εκτίθεται μόνο η
υπηρεσιακή επιτροπή, εκτίθεται πρώτα από όλους η περιφερειακή αρχή και μετά η
Ο.Ε. Με αυτή τη σημείωση, θα σας ζητούσα να είναι πιο συνεπείς στα καθήκοντά τους,
για να μην έχουμε τέτοιου είδους αρνητικές καταστάσεις.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Ακυρώνει την αριθ. 1784/22-12-2020 (πρακτικού 48ο , ΑΔΑ:ΩΕΨΔ7ΛΗ-ΕΑΧ)
απόφασή της, κατ’ εφαρμογή της 462/2021 απόφασης της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και των διατάξεων του άρθρου 367 του
Ν.4412/2016, λόγω αποδοχής της προσφυγής της εταιρείας ΕΛΕΚΤ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

2. Αποδέχεται και αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο, κατ΄ εφαρμογή της 462/2021
απόφασης της ΑΕΠΠ, του ανοικτού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών
Καθαριότητας των κτιρίων της ΠΕΒ», όπως προέκυψε από την αποσφράγιση
των οικονομικών προσφορών, την εταιρεία «ΕΛΕΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Ε.» με προσφερόμενη τιμή & υψηλότερο ποσοστό
έκπτωσης ήτοι 116.856,00 € άνευ ΦΠΑ (144.901,44 € με ΦΠΑ 24%)

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 358

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση: α) της διενέργειας συνοπτικού, μειοδοτικού, δημόσιου
διαγωνισμού για την “Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σχετικά με την εκπόνηση
Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας” συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης
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με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής και β) των όρων της σχετικής
διακήρυξης του διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
55335/2092/18-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου
της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Δούρος ψήφισε λευκό δεδομένου ότι είναι παροχή υπηρεσιών συμβούλων.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Πρόκειται για καινούργια τεχνολογία….. που σχετίζεται με την
αυτοκινητοβιομηχανία και την προσαρμογή της στην λογική χρησιμοποίησης μορφής
ενέργειας φιλικότερης στο περιβάλλον….. Σχετίζεται με την πράσινη ανάπτυξη και την
αξιοποίηση της χάριν της κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου.
Αποδεχόμαστε την σύγχρονη τεχνολογία, αλλά διεκδικούμε απομόνωση των
μονοπωλιακών συμφερόντων….
Εκτιμάμε πως πρέπει το ζήτημα να αποσαφηνιστεί νομοθετικά και να υπάρξει
στοιχειώδης κεντρικός σχεδιασμός….
Σε αυτή την βάση διαφωνούμε με τον διορισμό συμβούλου σχετικά με την εκπόνηση
Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, που είναι κρατική υποχρέωση…..
Θεωρούμε, επίσης, το προβλεπόμενο ποσό υπερβολικό και αναντίστοιχο των
προβλεπόμενων παραδοτέων.
Σε αυτή την βάση….. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
Διερωτόμαστε πως κατέληξε η Τεχνική Υπηρεσία να διατυπώσει την σχετική
πρόταση……”

Η κα Κατ. Μπατζελή έλαβε τον λόγο και επεσήμανε: “Να δηλώσουμε από την
αρχή όπως έγινε και στο ΠΣ ότι είμαστε σύμφωνοι στο να προβεί η Περιφέρεια μας σε
ένα σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων ,πέρα και έξω από τις αντίστοιχες
κινήσεις των Δήμων -που θα μπορούσαν να προωθήσουν και διάμεσου των
προγραμμάτων τους βιώσιμης ανάπτυξης - και του κράτους. Φυσικά οι τρεις θεσμοί
θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεργασία .Εκείνο το οποίο και θα εξετάσουμε σήμερα
είναι αυτή καθ αυτή η προτεινόμενη προκήρυξη.
Ειδικότερα έχουμε να εξετάσουμε ένα σχέδιο σύμβασης με τα εξής βασικά σημεία:

1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της.

2. Τις εγκεκριμένες πιστώσεις του στον ΚΑΕ 9899.
3. Στο Παράρτημα ΙΙΙ γίνεται η περιγραφή του έργου:

Π1α: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης – Χαρτογράφηση της Περιοχής
Παρέμβασης
Π1β: Χωροθέτηση Σημείων Επαναφόρτισης και Θέσεων Στάθμευσης Η/Ο και
Υπολογισμός Βαθμολογίας Τεχνικής Προσφοράς

4. Το θέμα το οποίο και επικεντρώνει τον προβληματισμό μας είναι το άρθρο 9
σχετικά με τα κριτήρια επιλογής .Ειδικότερα θέτουμε προβληματισμούς για
τους πολύ ειδικούς όρους που αναφέρονται είτε ως εμπειρία είτε σε
παραδοτέα είτε για το χρόνο δραστηριότητας των αναδόχων.

Ειδικότερα
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς
απαιτείται:
α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2018-2020), -γιατί γίνεται αναφορά μόνο
για την περίοδο αυτή η οποία και έρχεται σε αντίθεση με τα κριτήρια που
αναφέρονται στην σύνθεση της ομάδας- και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς :
Δύο (2 ) έργα σχετικά με εξοικονόμηση ενέργειας άνω των 50.000 ευρώ –γιατί
αναφέρεται ο αριθμός αυτός των έργων και το ελάχιστο ποσό ,με ποια κριτήρια έγινε
η αναφορά, έγινε βάση κάποιας έρευνας για το μέσο κόστος παρόμοιων μελετών
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και γιατί δεν γίνεται αναφορά στον χαρακτήρα των δύο έργων -των συμβάσεων
αυτών.
β) να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει
σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης,
επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Η προτεινόμενη από τον υποψήφιο
Ομάδα έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από επαρκή σε αριθμό άτομα, με τα κάτωθι
προσόντα και εμπειρία, τα οποία θα πρέπει να περιγράφονται επακριβώς σε
αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα. Ειδικότερα ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να
διαθέτει Ομάδα Έργου που θα αναλάβει τη διοίκηση-υλοποίηση του έργου, και θα
αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) συνολικά μέλη, με την ακόλουθη σύνθεση και
προσόντα:

Πολεοδόμος Μηχανικός -Υπεύθυνος Ομάδας Έργου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός -
Μέλος Ομάδας Έργου, Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός- Μέλος Ομάδας Έργου,
Μηχανικός- Μέλος Ομάδας Έργου, Οικονομολόγος-Μέλος Ομάδας Έργου,
αναφέρεται ότι πρέπει να έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους ή και Διδακτορικό το οποίο
ενισχύει την βαθμολόγηση.
Η περιγραφή περί προσόντων έρχεται σε «αντίθεση» με τα πολύ ειδικά προσόντα και
πιθανά την όχι τόσο μεγάλη εμπειρία επί των θεμάτων αυτών.
Θα μπορούσε να αναφέρονται κυρίως τα βασικά στοιχεία όπως πχ Να είναι
διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή
Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Ναυπηγός Μηχανικός (εγγεγραμμένος στα
αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα για τουλάχιστον είκοσι (20) έτη) και να είναι
εγγεγραμμένος στο μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) .
Περιγράφονται κριτήρια και προσόντα επιστημονικά τα οποία δεν αντιστοιχούν στις
απαιτήσεις του διαγωνισμού μελέτης ,είναι αναιτιολόγητα και επιλεκτικά μόνο για
πανεπιστημιακούς φορείς και κοινοπραξίες αυτών.
Τέλος ,το γεγονός δε ότι ο διαγωνισμός είναι στο όριο των 74.800 ευρώ διευρύνει τον
προβληματισμό μας για ειδική κλειστή διαχείριση ενώ μπορεί να αιτιολογηθεί
μεγαλύτερο ποσό και να αλλάξει και η διαγωνιστική διαδικασία .

Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ διότι βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης δεν συμφωνούμε με
την προκήρυξη στα σημεία που προαναφέρθηκαν, θα παρακολουθήσουμε την
διαγωνιστική διαδικασία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. “

Ο κ. Σιαλμάς δήλωσε: “Είναι γεγονός ότι σε πολύ σύντομο χρόνο στην χώρα μας
όπως και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό
ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και θα πρέπει πράγματι από νωρίς να λάβουμε κάποιες
αποφάσεις και να σχεδιάσουμε σταθμούς φόρτισης . Θεωρώ ότι καλώς το κάνει η
περιφέρεια η οποία θα πρέπει να σχεδιάσει κεντρικά . Αυτό πάλι που θέλω να
επισημάνω είναι αφού γίνει το πρώτο βήμα το δικό μας οι μελέτες να περιέλθουν και
σε γνώση των δήμων. Θα πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός συνεργασίας περιφέρειας
και δήμων . Εφόσον αυτό ξεκινά από την περιφέρεια εγώ θα την στηρίξω από εκεί και
πέρα και το θέμα των ειδικοτήτων θεωρώ ότι αυτές χρειάζονται σε αυτή την φάση , τα
μεταπτυχιακά δεν νομίζω να παίζουν κανένα ρόλο θα το δούμε στην πορεία αλλά για
εμένα πράγματι χρειάζεται αυτό που κάνουμε σήμερα ώστε η περιφέρεια έγκαιρα να
ξεκινήσει και να σχεδιάσει το πώς θα πορευθεί στο μέλλον με την ενεργειακή
εξυπηρέτηση των οχημάτων της περιοχής μας της περιφέρειας.”

Ο κ. Δούρος τόνισε: “Η ηλεκτροκίνηση είναι ένα πράγμα που με βρίσκει θετικό αλλά
επειδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια γενική πρόβλεψη δεν υπάρχει ουσιαστικά μια
χάραξη γενικότερης πολιτικής και ως περιφέρεια και σε συνεργασία με τους δήμους ,
θα ψηφίσω λευκό για το συγκεκριμένο.”
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Ο Πρόεδρος επεσήμανε: “ Εγώ έχω πλήρη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο τρόπο που
σχεδιάζουν οι υπηρεσιακοί μας συνεργάτες κάτι τέτοιο, ταυτόχρονα δεν θέλω να είμαι
δογματικός σε πράγματα τα οποία δεν έχω εμβαθύνει . Δεν θα ήθελα να προτρέξουμε
στην μισή ώρα που συζητάμε αυτό το θέμα για ένα πρόχειρο διαγωνισμό παρόλα
αυτά θα πρότεινα στο σώμα να μας αφήσουν λίγο να το δούμε με την υπηρεσία αν
υπάρχει συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο κρίνουν να υπάρχουν αυτά τα
διδακτορικά . Επικαλούνται την πεπατημένη σε δήμους της χώρας , στην περιφέρεια
δεν υπάρχει παρόμοια εμπειρία , αφήστε μας μια ώρα να το δούμε με την υπηρεσία
και να ακούσω την τεκμηρίωση τους και να επανέλθουμε με την τελική πρόταση είτε
αλλαγμένη από τον περιορισμό των απαιτούμενων διδακτορικών διπλωμάτων είτε ως
έχει. ”

Ο Πρόεδρος αφού ήρθε σε επικοινωνία με τους υπηρεσιακούς και του δόθηκαν οι
ανάλογες διευκρινίσεις ενημέρωσε τα μέλη τηλεφωνικώς.

Ο κ. Αναγνωστάκης ανέφερε: “Μετά τις διευκρινίσεις της περιφερειακής αρχής,
ψηφίζουμε θετικά»

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει:
α) τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την “Παροχή υπηρεσιών
συμβούλου σχετικά με την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
(Σ.Φ.Η.Ο.) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας” συνολικού προϋπολογισμού
74.400,00€ με ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης με
βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 071, Κ.Α.Ε. 9889.
β) το σχέδιο διακήρυξης και τους όρους του διαγωνισμού.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 359

Σε αυτό το σημείο ο Πρόεδρος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση λόγω
ανηλειμμένων υποχρεώσεων και στη συνεδρίαση προήδρευσε ο
Αντιπρόεδρος/Αντιπεριφερειάρχης κ. Αριστείδης Τασιός.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 5ο:Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 "Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την
πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια
του Δήμου Καρπενησίου», της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
52198/509/12-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.
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Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Έχοντας διαφορετική άποψη για την συγκρότηση τέτοιων
επιτροπών, έχουμε μιλήσει για κλήρωση……
Σε αυτή την λογική…. ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΛΕΥΚΟ.”

Ο κ. Αναγνωστάκης τάχθηκε υπέρ της Συγκρότησης επιτροπών και ψήφισε λευκό
για ότι αφορά τα πρόσωπα.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής διενέργειας και
αξιολόγησης του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από
τον Ν.4441/2016, το Ν.4497/2017 και το Ν. 4782/2021 για την διενέργεια και
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την
«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση
κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του Δήμου
Καρπενησίου», της Π.Ε. Ευρυτανίας, αποτελούμενη από τους:

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ. Χατζηγιάννη Δήμητρα.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η κ. Τριχιά Μαρία, υπάλληλος κλάδου ΤΕ
Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης με βαθμό Β', με αναπληρώτρια την κ.
Ραπτάκη Όλγα.

Η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή

υποψηφίων,
β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη

συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές,
δ) εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη

διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων,
την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,

ε) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
στ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη

σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης
τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου.

2. Εγκρίνει τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Βαθμός

1 Χατζηγιάννη Δήμητρα Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ με Α' Βαθμό

2 Γενιτσαρόπουλος Νικόλαος Πολ. Μηχανικό ΤΕ με Α’ Βαθμό

3 Μπανιά Χριστίνα ΔΕ Πληροφορικής - Προσωπικού Η/Υ με Δ' βαθμό

Α/Α Αναπληρωματικά Μέλη Κλάδος/Βαθμός
1 Μέντου Δήμητρα Πολ. Μηχανικό ΠΕ με Β' Βαθμό

2 Πεταρούδης Δημήτριος Πολ. Μηχανικό ΤΕ με Α' Βαθμό

3 Βονόρτας Παναγιώτης Πολ. Μηχανικό ΠΕ με Α’ Βαθμό
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του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4441/2016,
το Ν.4497/2017 και το Ν. 4782/2021 για το συνοπτικό διαγωνισμό για την
«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση
κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του Δήμου
Καρπενησίου», της Π.Ε. Ευρυτανίας, αποτελούμενη από τους:

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Παρούτσας Ιωάννης.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η κ. Πολυχρόνη Κωνσταντία, υπάλληλος
κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Α' βαθμό, με αναπληρώτρια την κ. Λαθύρη
Ελένη.

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και
προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τις
διαδικασίας σύναψης της εν λόγω δημοσίας σύμβασης.

Οι Ανωτέρω Επιτροπές έχουν διάρκεια μέχρι την ολοκλήρωση των υπηρεσιών της
σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 360

ΘΕΜΑ 6ο:Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 "Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την
πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια
του Δήμου Αγράφων», της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
52226/511/12-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Έχοντας διαφορετική άποψη για την συγκρότηση τέτοιων
επιτροπών, έχουμε μιλήσει για κλήρωση……
Σε αυτή την λογική…. ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΛΕΥΚΟ.”

Ο κ. Αναγνωστάκης τάχθηκε υπέρ της Συγκρότησης επιτροπών και ψήφισε λευκό
για ότι αφορά τα πρόσωπα.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Βαθμός

1 Παρούτσας Ιωάννης ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με Β' βαθμό

2 Παπαροϊδάμη Μαρίνα ΠΕ Μηχανικών με Α΄ βαθμό

3 Παυλέτσης Ιωάννης ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Α' βαθμό

Α/Α Αναπληρωματικά Μέλη Κλάδος/Βαθμός
1 Παπαγεωργίου Νικόλαος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού με Α΄ βαθμό

2 Μπαρμπούτης Δημήτρης ΔΕ Πληροφορικής - Προσωπικού Η/Υ με Α' βαθμό

3 Φλωράκης Ιωάννης ΤΕ Πληροφορικής με Β' βαθμό
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1.Εγκρίνει τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του
άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4441/2016, το
Ν.4497/2017 και το Ν. 4782/2021 για την διενέργεια και αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων
έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου
2021 στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων», της Π.Ε. Ευρυτανίας,
αποτελούμενη από τους:

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η κ. Χατζηγιάννη Δήμητρα.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η κ. Τριχιά Μαρία, υπάλληλος κλάδου ΤΕ
Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης με βαθμό Β', με αναπληρώτρια την κ.
Ραπτάκη Όλγα.

Η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή

υποψηφίων,
β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη

συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές,
δ) εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη

διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων,
την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,

ε) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
στ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη

σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης
τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου.

3. Εγκρίνει τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του
άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4441/2016, το
Ν.4497/2017 και το Ν. 4782/2021 για το συνοπτικό διαγωνισμό για την
«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση
κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του Δήμου
Αγράφων», της Π.Ε. Ευρυτανίας, αποτελούμενη από τους:

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Βαθμός

1 Χατζηγιάννη Δήμητρα Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ με Α' Βαθμό

2 Μέντου Δήμητρα Πολ. Μηχανικό ΠΕ με Β' Βαθμό

3 Μπανιά Χριστίνα ΔΕ Πληροφορικής - Προσωπικού Η/Υ με Δ' βαθμό

Α/Α Αναπληρωματικά Μέλη Κλάδος/Βαθμός
1 Γενιτσαρόπουλος Νικόλαος Πολ. Μηχανικό ΤΕ με Α’ Βαθμό

2 Πεταρούδης Δημήτριος Πολ. Μηχανικό ΤΕ με Α' Βαθμό

3 Βονόρτας Παναγιώτης Πολ. Μηχανικό ΠΕ με Α’ Βαθμό

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Βαθμός

1 Παρούτσας Ιωάννης ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με Β' βαθμό
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Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Παρούτσας Ιωάννης.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η κ. Πολυχρόνη Κωνσταντία, υπάλληλος
κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Α' βαθμό, με αναπληρώτρια την κ. Λαθύρη
Ελένη.

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και
προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τις
διαδικασίας σύναψης της εν λόγω δημοσίας σύμβασης.

Οι Ανωτέρω Επιτροπές έχουν διάρκεια μέχρι την ολοκλήρωση των υπηρεσιών της
σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 361

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 7: 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.
36367/145600/11-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.
Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε τα κάτωθι:
 Η δαπάνη 74.000 ευρώ, για ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο « κοπή χόρτων και

κλαδιών στο Οδικό δίκτυο της Βοιωτίας», δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια και
συγκεκριμένα… Δεν προσδιορίζεται αν έχει επείγοντα χαρακτήρα ή
πραγματοποιείται στα πλαίσια ετήσιου προγραμματισμού..

 Η πολυετής δέσμευση δαπάνης για αποζημίωση αναδόχου στο εργο, «
παράλληλα έργα αναδασμού τοπικής κοινότητας Αγίου Δημητρίου », για το
2021 25.000, για το 2022 25.000, και 2023 300.000 – κατά την γνώμη μας –
χρειάζεται αποσαφήνιση σε σχέση με την υποχρέωση του Υπουργείου για την
καταβολή αυτού του ποσού….. Γιατί το πληρώνει η Περιφέρεια ;

 Κάλυψη δαπάνης 24.738 ευρώ για Υλοποίηση συνοδευτικού μέτρου,
συμβουλευτικής εργασιακής ένταξης για την Κοινωνική σύμπραξη Π.Ε.
Βοιωτίας, στα πλαίσια του προγράμματος του Ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας
προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020, - κατά την γνώμη μας – είναι
απαράδεκτη μια και η αντίστοιχη υπηρεσία θα έπρεπε να υλοποιείται από
δημόσια υπηρεσία.

Σε αυτή την βάση….. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε κατά.

2 Παπαροϊδάμη Μαρίνα ΠΕ Μηχανικών με Β΄ βαθμό

3 Παυλέτσης Ιωάννης ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Α' βαθμό

Α/Α Αναπληρωματικά Μέλη Κλάδος/Βαθμός
1 Παπαγεωργίου Νικόλαος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού με Α΄ βαθμό

2 Μπαρμπούτης Δημήτρης ΔΕ Πληροφορικής - Προσωπικού Η/Υ με Α' βαθμό

3 Φλωράκης Ιωάννης ΤΕ Πληροφορικής με Β' βαθμό
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 362

ΘΕΜΑ 8ο:Α) «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021».

Β) «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό δημοσίων
Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 071) για δαπάνες,
προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021» Π.Ε.Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.52486/1046/16-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΚΕ
ΚΡΙΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕiΣ ΕΤΟΥΣ
2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Κάλυψη δαπάνης για
ανάθεση υπηρεσίας με
τίτλο,κοπή χόρτων και
κλαδιών στο Οδικό
δίκτυο της Βοιωτίας.

02.05.071.9779.
01

Εκτέλεση λοιπών
εργων που δεν
κατανομάζονται
ειδικά

74.400,00 1.557.662,12 374.800,00 1.182.862,12

2

Πολυετής δέσμευση
δαπάνης για
αποζημίωση αναδόχου
στο εργο, παράλληλα
έργα αναδασμού
τοπικήςκοινότητας
Αγίου Δημητρίου,
για το 2021 25.000,00,
για το 2022 25.000,00,
και 2023 300.000,00

02.05.071.9779.
01

Εκτέλεση λοιπών
εργων που δεν
κατανομάζονται
ειδικά

25.000,00 1.557.662,12 449.200,00 1.108.462,12

3

Κάλυψη δαπάνης για
υλοποίηση
συνοδευτικού μέτρου,
συμβουλευτικής
εργασιακής ένταξης για
την Κοινωνική
σύμπραξη
Π.Ε.Βοιωτίας, στα
πλαίσια του
προγράμματος του
Ταμείου Ευρωπαικής
βοήθειας προς τους
απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-
2020.

02.05.071.9475.
01

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ
ΚΟΙΝ.
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

24.738,00 421.747,81 162.073,64 259.674,17

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 124.138,00 1.979.409,93 611.273,64 1.368.136,29 2000,00
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Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

Β) Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες,
παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος
2021 από τον ειδικό Φορέα 071, ως κατωτέρω:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια
σφραγίδας για τη
Δ/νσης Μεταφορών
και Επικοινωνιών .
Το αρθμ. πρωτ

51421/732
/11.03.2021
Έγγραφο

πρωτογενές
αίτημα της Δ/νσης
Μεταφορών και
Επικοινωνιών.

02.04.073.1699.01
Λοιπές

προμήθειες
24,80 15.952,02 2.635,68 13.291,54

2.

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια

μπάνερ, σημαιών
και κονταριών

στήριξης σημαιών
για την εορτασμό
της επετείου των

200 χρόνων από την
Επανάσταση του

1821.
Το αρθμ. πρωτ

51421/732
/11.03.2021
Έγγραφο

πρωτογενές
αίτημα του
Γραφείου

Αντιπεριφερειάρχη
της Π.Ε. Φωκίδας

(ΑΔΑΜ:
21REQ008273090

2021-03-11)

02.04.073.1699.01
Λοιπές

προμήθειες
1.320,60 15.952,02 2.660,48 11.970,94

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
1.345,40 31.904,04 5.296,16 25.262,48

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 363

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για
δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2021.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
52927/2024/16-03-2021 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 τόνισε: “Έχουμε ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕΙ τον σχετικό διαγωνισμό ( θέμα 4ο ) …..
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ και την εξειδίκευση της πίστωσης.”

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

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

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

3.

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια

βυτίου αντλητικού
συγκροτήματος
και λοιπών

εξαρτημάτων για
την μετατροπή
μηχανήματος της
Δ/νσης Τεχνικών

Έργων πε
Φωκίδας σε
πυροσβεστικό
όχημα για τις
ανάγκες της
Πολιτικής

Προστασίας.
Το αρθμ. πρωτ.
49422/1075/09-03-
2021 Έγγραφο
πρωτογενές
αίτημα της

Τεχνικών Έργων.
(ΑΔΑΜ:21REQ0082
55299 2021-03-09)
Χρηματοδότηση :Κ

ΑΠ

02.04.071.9779.01

Εκτέλεση

λοιπών

έργων που

δεν

κατονομάζο

νται ειδικά

3.995,28 4.000,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
3.995,28 4.000,00 0,00 0,00

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑΜ
ΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ

2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1
Ανάθεση της
υπηρεσίας ΄΄ Παροχή
υπηρεσιών συμβούλου

02.01.071.9899.
01

Λοιπές δαπάνες
(20% Έργα
Περιφέρειας )

74.400,00 5.208.445.93 2.617.641.68 2.590.804.25
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 364

ΘΕΜΑ 10ο: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.
53741/1581/17-03-2021 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:

για την εκπόνηση
σχεδίου φόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων
(Σ.Φ.Η.Ο) στην
Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.

Έγγραφό
43013/2130/1.3.2021
της Δ.Τ.Ε. ΠΣΕ
21REQ008212494

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 74.400,00

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

Πληρωμή της δαπάνης
για διορισμό
Δικηγόρου προς
εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», στο
Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά (Τμ.
Ζ΄)[σχετικά με την
αριθμό κατάθεσης
ΑΓΠΡ510/17-11-2019
προσφυγή της κοιν.
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

02.02.073.08
71.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων 1.013,08
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2.Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, πιστοποιήσεις-λογαριασμούς
έργων, μελετών (Ε.Φ. 02071) ως εξής:

ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε -
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ
Α.Ε»]στις 2/4/2021 ή
σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα

2

Πληρωμή της δαπάνης
για διορισμό
Δικηγόρου προς
εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», στο
Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά (Τμ.
Ζ΄)[σχετικά με την
αριθμό κατάθεσης
ΑΓΠΡ106/31-05-2020
προσφυγή της κοιν.
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε -
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ
Α.Ε»]στις 2/4/2021 ή
σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα

02.02.073.08
71.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων 1.013,08 30.000,00 3.846,56 24.127,28

3

Δαπάνη Οδοιπορικών
για το πρόγραμμα
Δακοκτονίας της
ΔΑΟΚ για τον
Απρίλιο
2021.Πρωτογενές
αίτημα
45207/2407/03-03-
2021 του τμήματος
Ποιοτικού & Φυτι/κου
Ελέγχου της Π.Ε.
Εύβοιας

02.02.073.5241
Δαπάνες

προστασίας
ελαιοπαραγωγ

ής

300,00 1.218.650,53 1.158.232,73 60.117,80

ΣΥΝΟΛΟ 2.326,16 1.248.650,53 1.162.079,29 84.245,08

Α/Α ΑΙΤΙΟ-ΛΟΓΙΑ 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
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1

Δαπάνη προμήθειας
υλικών για την
επισκευή του
οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ΜΕ
111638(σετ επισκευής
περιστροφικής
αντλίας,σετ επισκευής
μπουκάλας τιμονιού)
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
40452/1455/23-02-
2021 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.94
59.01

Διάφορα
έργα.

1.003,16

2

Δαπάνη επισκευής,
του οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ΜΕ
111638(επισκευή
αντλίας περιστροφής
& χειριστηρίου
αντλίας), που είναι
εντ. στο υποέργο
«Προμήθεια ανταλ.&
εργασίες συντηρ.οχ.&
μηχ εξ
2016ΕΠ56600009 του

02.02.071.94
59.01

Διάφορα έργα 868,00
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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
40462/1456/23-02-
2021 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

3

Δαπάνη επισκευής,
του οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ΜΕ
123055(καθαρισμό
ρεζερβουάρ,γρασάρισ
μα πλύσιμο &
εξαγωγή μοτέρ
κουβουκλίου), 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:

02.02.071.94
59.01

Διάφορα έργα 682,00 397.131,40 173.818,12 220.760,12
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3.Διορθώνει την υπ’αριθμ. 270 απόφασή της, 2 Μαρτίου 2021,με Αριθμό Πρακτικού
9 στον Α/Α 1ο θέμα που αφορά << Επιστροφή παραβόλου στον κο ΓΡΙΒΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗ-ΝΙΚΗΤΑ του Νικολάου λόγω μη χρήσης όλου του παραβόλου.
Έγγραφο 256669/29924/08-02-2021 της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΠΕ
Εύβοιας>>
λόγω λάθους ως προς το ποσό. Αντί του λανθασμένου ποσού 120,00€ στο ορθό
ποσό 66,00€.

4.Διορθώνει την υπ’αριθμ. 270 απόφασή της, 2 Μαρτίου 2021,με Αριθμό Πρακτικού
9 στον Α/Α 4ο θέμα που αφορά << Επιστροφή παραβόλου στον κο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟ του Ελευθερίου λόγω μη χρήσης όλου του παραβόλου.
Έγγραφο 226103/26288/08-02-2021 της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της
ΠΕ Εύβοιας>>
λόγω λάθους ως προς το ποσό. Αντί του λανθασμένου ποσού 220,00€ στο ορθό
ποσό 72,50€.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 365

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) για παροχή υπηρεσιών
& δαπανών, έργων, μελετών Οικονομικού Έτους 2021 ,Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
53743/1582/17-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.
Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

ΣΑΕΠ566
Έγγραφο
43571/1561/02-03-
2021 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

4

Δαπάνη για την
εξόφληση Τελών
Σύνδεσης
Ηλεκτροφωτισμού
Κόμβων
Ε.Ο.Δ.Ν.Εύβοιας.
Πρωτογενές αίτημα
29685/1022/03-03-
2021 του τμήματος
Μελετών &
Ωρίμανσης Εργων της
ΔΤΕ της
Π.Ε .Εύβοιας.
21REQ 008227278

02.02.071.97
79.01

Eκτέλεση
λοιπών έργων

που δεν
κατανομάζοντ
αι ειδικά

14.102,08 663.936,65 325.459,60 324.374,97

ΣΥΝΟΛΟ 16.655,24 1.061,068,05 499.277,72 545.135,09
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Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Πρόκειται για εφαρμογή δικαστικής απόφασης….
Λόγω του ύψους της δαπάνης, που αφορά αποζημίωση για διοικητική πράξη
επιβλαβή για τους ενδιαφερόμενους και φτάνει τα 2.500.000 ευρώ, ζητάμε να
μελετηθεί, νομικά, αν μπορούμε να προσφύγουμε σε τρίτο βαθμό”

Η καΜπατζελή δήλωσε: “ΨηφίζουμεΛΕΥΚΟ διότι αφορά μια υπόθεσηπαλαιότερη και δεν
μπορούμε να έχουμεπλήρη εικόνα της διοικητικής ευθύνης και των θέσεων της .Τοποσό είναι
πολύ υψηλό.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 366

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Οι κ.κ. Δούρος Αναγνωστάκης, και Χρονάς τόνισαν ότι οι προγραμματικές
συμβάσεις θα έπρεπε να παραπέμπονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο σε
περίπτωση που τεθούν προς συζήτηση θα πουν τη γνώμη τους.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της

Α/Α ΑΙΤΙΟ-ΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Πληρωμή της υπ’
αριθμ.124/2014 &
890/2020 δικαστικής
απόφασης
του Τριμ. Διοικητικού
Εφετείου Πειραιά υπέρ της
εταιρείας «ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-
ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ
ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ
ΑΒΕΕ» που αφορά σε
αποζημίωση λόγω
ακύρωσης ευνοϊκής για
τους διοικούμενους,
διοικητικής πράξης χωρίς
να συντρέχουν οι
προϋποθέσεις έκδοσής της
με αποτέλεσμα τη διακοπή
της λειτουργίας της
εταιρείας.

02.02.071.08
92.01

Πάσης
φύσεως

δαπάνες σε
εκτέλεση
δικαστικών
αποφάσεων ή
συμβιβαστικώ
ν πράξεων

2.194.632,28 2.195.000,00 0,00 367,72

ΣΥΝΟΛΟ 2.194.632,28 2.195.000,00 0,00 367,72
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Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου Δομοκού για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)», 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.
οικ.52241/513/12-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της
Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού που αναφέρει τα κάτωθι:

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

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την αριθ. 165/2020 (ΑΔΑ: 9ΣΑΗ7ΛΗ-ΦΝΞ) Απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας εγκρίθηκε η ένταξη του υποέργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)» προϋπολογισμού
321.000,00€. Το έργο θα εκτελεστεί στην Τ.Κ. Παλαμά, Γερακλίου, Αχλαδιάς, Βουζίου,
Μαντασιας, Μακρυρραχης, Ομβριακης, Περιβολιου, Ν. Μοναστηρίου και Εκκαρας.

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

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

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

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

ΑΔΑ: 60ΔΡ7ΛΗ-9ΡΟ



Σελίδα 37 από 110

ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

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

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

Στη Λαμία, σήμερα την ............/........./ 2020 , οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :
1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία (µε ΑΦΜ: 997947718), και

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

2. Ο Δήμος Δομοκού, που εδρεύει στο Δομοκό (µε ΑΦΜ: .800111783) και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ Β. ΛΙΟΛΙΟ (Κύριος του έργου
& Φορέας Υλοποίησης),

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Του ν.4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και
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άλλες διατάξεις».
10. Του ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127 Α΄/29-06-2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το

Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο,
τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την
αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις

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

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

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

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

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

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

3. Την με αριθ. 169/2020 (ΑΔΑ: ΩΘΙΑΩ9Α-6ΔΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Δομοκού με την οποία εγκρίθηκε η με 4/15-10-2020 τεχνική μελέτη
προϋπολογισμού 321.000,000€ με ΦΠΑ.

4. Την µε αριθ. /2021 (ΑΔΑ: ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Στερεά Ελλάδας µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής
Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για την
υπογραφή της καθώς και ο ορισμός εκπροσώπων µε τους αναπληρωτές τους για την
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης .

5. Την µε αριθ. 21/2021 (ΑΔΑ: ΨΘ4ΑΩ9Α-0ΘΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Δομοκού µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής
Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση της κ. Δημάρχου για την υπογραφή
της ο ορισμός εκπροσώπου µε τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

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

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

Το έργο αφορά, α) την αμμοχαλικόστρωση ήδη διανοιγμένων χωματόδρομων σε αγροτικές
περιοχές των παρακάτω Τοπικών Κοινοτήτων, συνολικού μήκους 17.220 μ περιπου και ανά
Τ.Κ.: Παλαμά 2500,00 μ., Γερακλίου 920,00 μ., Αχλαδιάς 2.800,00 μ. Βουζίου 1.500,00 μ.,
Μαντασιάς 1500,00 μ. Μακρυρράχης 2500,00 μ., Ομβριακής 2300,00 μ., Περιβολίου
1.300,00 μ., Ν.Μοναστηρίου 1.200,00 μ., Εκκάρας 700,00 μ, οι οποίοι συνδέουν
αποκλειστικά γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με συνέπεια τη βελτίωση των συνθηκών
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πρόσβασης των τροχοφόρων στα αγροτεμάχια, η οποία πρόσβαση μέχρι σήμερα, και
ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, είναι πολύ προβληματική.

β) την κατασκευή μικρών σωληνωτών τεχνικών ή ραμπωτών διαβάσεων από σκυρόδεμα, σε
αντικατάσταση υπαρχόντων παλαιών σωληνωτών τα οποία δεν λειτουργούν

Το παρόν έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών 3.200μ3

 Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά 22.300μ3.
 Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά. Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά

αμμοχάλικα 260μ3.
 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 55μ3.
 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη

γαιώδη - ημιβραχώδη. Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών
500μ3.

 Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4
500μ3.

 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 80μ3.

 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 100μ2.
 Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C 1000kgr.
 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση

προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου
D800 mm 30μ.

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο θα εκτελεστεί στην Τ.Κ. Παλαμά, Γερακλίου, Αχλαδιάς, Βουζίου, Μαντασιας,
Μακρυρραχης, Ομβριακης, Περιβολιου, Ν. Μοναστηριου και Εκκαρας.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

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

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

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

• Τον ορισμό εκπροσώπου της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

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

περιγραφόμενων στην παρούσα προγραμματική.
 Την μέριμνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση των απαιτούμενων
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μελετών, αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων πριν από τη δημοπράτηση του έργου.
 Την δημοπράτηση, την υπογραφή σύμβασης µε τον ανάδοχο, την επίβλεψη

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

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

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

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

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

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

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

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

μελέτη, στο ποσό των 321.000,00€, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η εκτιμώμενη
δαπάνη για Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%), οι απρόβλεπτες δαπάνες (15%), αναθεωρήσεις και ο
Φ.Π.Α. που αναλογεί και αναλύεται ως ακολούθως:

Α/Α Συνοπτική περιγραφή Μερική Δαπάνη
(Ευρώ)

1. Εκσκαφές χαλαρών εδαφών. 3.520,00€
2. Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά 167.250,00€

3. Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά. Εξυγιαντικές στρώσεις με
φυσικά αμμοχάλικα 1.456,00€

4. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες. 143,00€

5.
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε
εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη. Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων
εκσκαφών

310,00€

6. Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου
Κατηγορίας Ε4 5.900,00€

7. Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση
σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 6.160,00€

8. Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 820,00€
9. Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C. 1.150,00€

10.
Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.

3.090,00€
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Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm
Σύνολο εργασιών 189.799,00€
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 34.163,82€

Σύνολο 223.962,82€
Απρόβλεπτα 15% 33.594,42€

Σύνολο 257.557,24€
Αναθεώρήσεις 1.313,73€

Σύνολο 258.870,97€
ΦΠΑ 24% 62.129,03€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 321.000,00€

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

ΑΡΘΡΟ 5 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

1. Η ισχύς της παρούσας προγραμματικής σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η
διάρκειά της ορίζεται τριάντα (30) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η
δημοπράτηση του έργου, η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον
Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Με την οριστική παραλαβή του έργου,
ολοκληρώνεται το αντικείμενο της παρούσας και αυτή λύεται αυτοδίκαια.
2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται, έως
δώδεκα (12) μήνες, µε έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς
αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

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

ΑΡΘΡΟ 7 : ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Τα συμβαλλόμενα μέρη για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ορίζουν
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου. Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3)
µέλη, εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, µε τους νόμιμους αναπληρωτές τους, και
ειδικότερα:
Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας :
 κ. Περώνη Κωνσταντίνο υπάλληλο της ΔΤΕ ΠΣΕ, Τ.Ε. μηχανολόγο μηχ/κο με Α βαθμό,

ως πρόεδρο με αναπληρωτή τον κ. Μούρτζο Γεώργιο, υπάλληλο της ΔΤΕ ΠΣΕ, Π.Ε.
τοπογράφο μηχανικό με Α βαθμό της ΔΤΕ ΠΣΕ

Δύο εκπροσώπους του Δήμου Δομοκού :
 κα. Σμπιλίρη Δήμητρα κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών – Προϊσταμένη Τεχνικής

Υπηρεσίας του Δήμου Δομοκού ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Κεφαλά
Κυριαζή κλάδου ΔΕ Διοικητικό Οικονομικό, Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας
του Δήμου Δομοκού.

 κ. Μπακοστέργιο Δημήτριος κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Δομοκού ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την κα.
Παπαποστόλου Ευαγγελία κλάδου ΠΕ Διοικητικό – Οικονομικό υπάλληλο της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Δομοκού.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ειδικότερα τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) 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.
β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την
βέλτιστη υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης
γ) ενημερώνεται για την υλοποίηση της κατασκευής του έργου
δ) εισηγείται αιτιολογημένα στους συμβαλλόμενους για την ανάγκη τροποποίησης των
όρων της προγραμματικής σύμβασης.

Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας, µε ευθύνη του Προέδρου
της και µε γραπτή πρόσκληση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί συλλογικών
οργάνων. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε έξ ι (6 )μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό µέλος της. Κάθε θέμα που
αφορά τον τόπο και τον χρόνο των συνεδριάσεων ρυθμίζεται με σχετικές αποφάσεις –
προσκλήσεις του προέδρου. Η Επιτροπή αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα, µε
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων µελών της. Τα μέλη της Κοινής
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Σελίδα 43 από 110

Επιτροπής Παρακολούθησης δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους.
Λοιπά θέματα που αφορούν την λειτουργία της, ρυθμίζονται με σχετικές αποφάσεις της
επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

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

ΑΡΘΡΟ 9 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΡΗΤΡΕΣ

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

ΑΡΘΡΟ 10 : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

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

ΑΡΘΡΟ 11 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

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

Για το
Δήμο Δομοκού

Για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος

Ο Δήμαρχος Ο Περιφερειάρχης

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Β. ΛΙΟΛΙΟΣ ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

1 Διάρκεια προγρ/κής Σύμβασης (27
μήνες)

2 Προσυμβατικές διοικητικές ενέργειες 1 2

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

1

4
Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης
και επιλογή αναδόχου - υπογραφή
σύμβασης.

1 2 3 4 5

5 Διαχείριση και υλοποίηση του έργου 1 2 3 4 5 6 7 8

6 Παράδοση και παραλαβή του έργου. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7 Διαχειριστική ολοκλήρωση του έργου 1 2

8
Χρόνος παράτασης

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(αν απαιτηθεί)

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Πρόκειται για χρήσιμο και αναγκαίο έργο….. Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Η κα Μπατζελή ζήτησε το λόγο για να θέσει ερωτήματα και ειδικότερα:
Εάν έχει γίνει προσωρινή παραλαβή ή διοικητική μέρους του έργου και εάν μέρος του ποσού είναι
για συντήρηση του έργου μέχρι την οριστική παραλαβή;
Διότι από την εισήγηση δεν είναι σαφές και ούτε στις αναφορές στην παρ 5 βάση της οποίας
αναφέρεται ότι στο χρονικό των 30 μηνών διάστημα περιλαμβάνεται η δημοπράτηση του έργου, η
εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του
Παραλαβή. Με την οριστική παραλαβή του έργου, ολοκληρώνεται το αντικείμενο της παρούσας και
αυτή λύεται αυτοδίκαια.

Ο Προεδρεύων κ. Τασιός ανέφερε: “Ψηφίζουμε την προγραμματική σύμβαση που θα υπογραφεί
μεταξύ περιφέρειας και δήμου για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Στόχος στο διάστημα
των 30 μηνών πέραν από την κλασική περίοδο των εργασιών περιλαμβάνεται και οι 15 μήνες που
είναι η συντήρηση του . Όπου ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση αφού έχει τελειώσει και έχει γίνει
προσωρινή παραλαβή από την υπηρεσία που είναι ο δήμος , να κάνει την συντήρηση.”

Μετά τις εξηγήσεις η κα Μπατζελή ψήφισε θετικά επί της εισήγησης εάν και τόνισε ότι το χρονικό
διάστημα υλοποιήσεις του έργου είναι μεγάλο αδικαιολόγητα σε σχέση μάλιστα με τον
προϋπολογισμό του των 320.000 ευρώ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

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

Τον κ. Περώνη Κωνσταντίνο υπάλληλο της ΔΤΕ ΠΣΕ, Τ.Ε. μηχανολόγο. μηχ/κο με Α βαθμό,
ως πρόεδρο με αναπληρωτή τον κ. Μούρτζο Γεώργιο, υπάλληλο της ΔΤΕ ΠΣΕ, Π.Ε. τοπογράφο
μηχανικό με Α βαθμό της ΔΤΕ ΠΣΕ

3. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 367

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεας Ελλάδας και του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, για το έργο που χρηματοδοτείται από το
ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΘΥΑ/AΠΕ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5049917 εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για
την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 52388/515/12-03-2021
έγγραφο της της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού που αναφέρει τα κάτωθι:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Μετά την αρ. οικ.4144/29-05-2018, πρόσκληση με κωδικό: 10.4c.15.1-2, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 2960,
που εξέδωσε η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» το Γ.Ν.
Λαμίας υπέβαλε αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΗΘΥΑ/ ΑΠΕ ΚΑΙ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», η οποία έλαβε κωδικό ΟΠΣ 5049917.
Με την υπ’ αρ. 37/20-12-2019 Απόφαση του, το Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου
Λαμίας ενέκρινε την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για το εν λόγω έργο.
Με την αριθμ. 3/29-01-2021 (ΑΔΑ: ΩΘΧ24690ΒΜ-54Α) απόφαση του Δ.Σ. Γ.Ν. Λαμίας εγκρίθηκε η
επικαιροποιημένη μελέτη, ο προϋπολογισμός και εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος Γ.Ν. Λαμίας για την
υποβολή αιτήματος προς την Π.Σ.Ε. και την υπογραφή οποιαδήποτε σχετικού εγγράφου για το εν
λόγω έργο.
Με το αριθμ. Ε/3373/11-02-2021 έγγραφο διαβιβάστηκε αίτημα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας για
τεχνική επάρκεια από την ΠΣΕ για το εν λόγω έργο μέσω σύναψης προγραμματικής σύμβασης.

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 αρ. οικ. 4144/29-05-2018, πρόσκληση που εξέδωσε η ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
3. Την υπ’ αρ 37/20-12-2019 Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας για την
έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για το εν λόγω έργο.
4. Την αριθμ. 3/29-01-2021 (ΑΔΑ: ΩΘΧ24690ΒΜ-54Α) Απόφαση Δ.Σ. Γ.Ν. Λαμίας με
την οποία εγκρίθηκε η επικαιροποιημένη μελέτη, ο προϋπολογισμός και
εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος Γ.Ν. Λαμίας για την υποβολή αιτήματος προς την Π.Σ.Ε.
και την υπογραφή οποιαδήποτε σχετικού εγγράφου για το εν λόγω έργο.
5. Το αριθμ. Ε/3373/11-02-2021 έγγραφο Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας
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Σκοπός του Έργου είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας με την
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπών CO2, (εγκατάσταση συστήματος
τριπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας/ψύξης, αντικατάσταση λαμπτήρων με νέους
τεχνολογίας LED, επέκταση του συστήματος BMS σε BEMS κ.ά.).
Η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης του έργου καθώς το Γενικό
Νοσοκομείο Λαμίας ως δικαιούχος του έργου δεν διαθέτει επαρκή τεχνική επάρκεια και δεν
μπορεί να προκηρύξει ούτε να επιβλέψει το έργο, ενώ η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνική υπηρεσία, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την
διαχείριση του εν λόγω έργου.
Το έργο κρίνεται αναγκαίο, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και είναι προς όφελος της τοπικής
κοινωνίας. Αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και
συνακόλουθα η Περιφέρεια αντλεί ωφέλεια από τη πραγμάτωσή του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Μεταξύ

«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

και

«Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας »

για την Πράξη

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΘΥΑ/AΠΕ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5049917

ΛΑΜΙΑ ................. 2021
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΘΥΑ/AΠΕ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5049917

Στην Λαμία, σήμερα την ……………2021, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :

1. του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, που εδρεύει στη Λαμία (με ΑΦΜ: ) και

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή κ. Κολοκυθά Ανδρέα και ο οποίος θα αποκαλείται

στο εξής «Κύριος του Έργου» ,

2. την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στην Λαμία (με ΑΦΜ:997947718), όπως

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Χ. Σπανό και ο οποίος θα

αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης»

Με βάση τις διατάξεις:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.

2. Τον Οδηγό για την εκτίμηση της Διαχειριστικής Ικανότητας Δυνητικών Δικαιούχων ΕΣΠΑ

2014-2020

3. Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της

Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.

(Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»).

4. Το άρθρο 21 του Ν. 4690/2020 (επανεκτυπωμένο λόγω λάθους ΦΕΚ 104/Α/30-05-

2020) «Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που

συνάπτουν ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού», όπως αυτό ισχύει.

5. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α΄ 241),

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύουν (ΦΕΚ 380/τ.Β΄/18-2-2016, ΦΕΚ 3847/τ.Β΄/30-11-

2016, ΦΕΚ 4401/τ.Β΄/30- 12-2016 & ΦΕΚ 2201/τ.Β΄/28-6-2017).

6. Το ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-09-2008)«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως ισχύει.
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7. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α /31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και

λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005

«Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών

υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».

8. Το Ν. 3329/2005 ¨Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις”,

όπως τροποποιήθηκε από το τρίτο άρθρο του Ν. 3527/2007.

9. Το Ν. 4600/2019 ΦΕΚ Α’ 43/09.03.2019 "Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού

Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση

Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις".

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. 4403/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20,

29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων

ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/

ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας

2014/95/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης

Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη

δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την

πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις

αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.»

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Του άρθρου 324 του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ Α 127/ 29-6-2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για

το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο,

τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την

αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.»

15. Το ν.4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

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

16. Το ν.4456/2017(ΦΕΚ 24/Α/1-3-2017) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού

(ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα
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επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες

διατάξεις.».

Και έχοντας υπόψη:

1. Την αρ. οικ.4144/29-05-2018, Κωδικός Πρόσκλησης: 10.4c.15.1-2, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 2960,

που εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία ΕΠ "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος

Ανάπτυξη (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών

Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές», ο οποίος συγχρηματοδοτείται

από το ΕΤΠΑ με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ Ή ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ», στην οποία

το Γ.Ν. Λαμίας υπέβαλε αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΧΡΗΣΗ ΣΗΘΥΑ/ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», η

οποία έλαβε κωδικό ΟΠΣ 5049917.

2. Την υπ’ αρ 37/20-12-2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου

Λαμίας για την έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για το εν λόγω έργο

3. Την αριθμ. 3/29-01-2021 (ΑΔΑ: ΩΘΧ24690ΒΜ-54Α) Απόφαση Δ.Σ. Γ.Ν. Λαμίας με την

οποία εγκρίθηκε η επικαιροποιημένη μελέτη, ο προϋπολογισμός και εξουσιοδοτείται ο

Πρόεδρος Γ.Ν. Λαμίας για την υποβολή αιτήματος προς την Π.Σ.Ε. και την υπογραφή

οποιαδήποτε σχετικού εγγράφου για το εν λόγω έργο

4. Την µε αριθ. ………. (ΑΔΑ: …………..) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας

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

Περιφερειάρχη για την υπογραφή της καθώς και ο ορισµός εκπροσώπων µε τους

αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής

Σύµβασης.

5. Την υπ΄ αριθμ. απόφαση: ……….(ΑΔΑ: …………) απόφαση του Δ.Σ. Γ.Ν. Λαμίας με την

οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι

της, και ορίζονται εκπρόσωποι µε τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή

Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύµβασης.

6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ..../..... (ΑΔΑ: ........) απόφαση ένταξης της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ
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ΧΡΗΣΗ ΣΗΘΥΑ/ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» στο

Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας» με κωδικό ΟΠΣ 5049917 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "

Στερεά Ελλάδα 2014-2020" και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 4.999.991,13 €

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών,

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Εφαρμογή Στρατηγικών

Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές» με τίτλο

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΣΗΘΥΑ ‘Η ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ», προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΘΥΑ/AΠΕ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».
Αντικείμενο του Έργου είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας.

Σκοπός του Έργου είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η μείωση των εκπομπών

CO2, μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της εγκατάστασης συστήματος

τριπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας/ψύξης, της αντικατάστασης των υφιστάμενων

λαμπτήρων με νέους τεχνολογίας LED, της επέκτασης του συστήματος BMS σε BEMS, την

αντικατάσταση των πύργων ψύξης, την αναβάθμιση των ψυκτών, την αναβάθμιση των

λεβήτων, την αναβάθμιση των κυκλοφορητών καθώς και την τοποθέτηση συστήματος

αντιστάθμισης.

Πρόκειται για πέντε συμβάσεις συνολικά (άρθρο 2 του Ν.4412/2016) εκ των οποίων η μία

είναι έργου και τέσσερις συμβάσεις παροχής επιστημονικών υπηρεσιών συναφών αυτών της

μελέτης - μελετών. Οι επιμέρους συμβάσεις αποτελούν τα Υποέργα που συνθέτουν την

παρέμβαση αναλύονται ως εξής :

Το Υποέργο 1, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «έργο» (άρθρο 2 του Ν.4412/2016) και

περιλαμβάνει τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

1. Αντικατάσταση Συμβατικών Λαμπτήρων με αντίστοιχους Τεχνολογίας LED

2. Εγκατάσταση συστήματος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής

Απόδοσης και Ψύκτη Απορρόφησης (περιλαμβάνεται ο Πύργος Ψύξης και το Buffer

της ΣΗΘΥΑ)

3. Αντικατάσταση Πύργων Ψύξης

4. Αναβάθμιση Ψυκτών

5. Αναβάθμιση Λεβήτων
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6. Αναβάθμιση Αντλιών / κυκλοφορητών (inverters)

7. Εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης

8. Επέκταση του υφιστάμενου συστήματος BMS σε σύστημα ενεργειακής διαχείρισης

(BEMS)

Το Υποέργο 2, το οποίο αφορά στην παροχή υπηρεσιών ενεργειακού συμβούλου κατά την

υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Τα Υποέργο 3, στο οποίο συμπεριλήφθηκε η προετοιμασία και η παρακολούθηση του

φακέλου για την υποβολή της πράξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Τα Υποέργο 4, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «παροχή επιστημονικών υπηρεσιών συναφών

αυτών της μελέτης» και αφορά τη Διενέργεια Ex Post Ενεργειακής Επιθεώρησης στο κτίριο

και Έκδοση Β' Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης μετά την υλοποίηση των

παρεμβάσεων.

Το Υποέργο 5, το οποίο αφορά την εκπόνηση μελετών εφαρμογής και τευχών

δημοπράτησης για την υλοποίηση της Πράξης.

Δεδομένου ότι:

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

επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου, τόσο για τη δημοπράτηση, τον έλεγχο, την

έγκριση των Υποέργων 1, 2, 4 και 5.

 ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και

οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) τόσο για τη

δημοπράτηση, τον έλεγχο και την έγκριση των Υποέργων 1, 2, 4 και 5,

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

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

Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την

εκτέλεση του αντικειμένου της.

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας

υλοποίησης των Υποέργων 1, 2, 4 και 5 της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ του
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΘΥΑ/AΠΕ ΚΑΙ
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ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» («το Έργο») για λογαριασμό του

Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας

σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του

Έργου της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος των Υποέργου 1, 2, 4 και 5 του

Έργου έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και

Αειφόρος Ανάπτυξη» και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες 1:

Υποέργο 1

1. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.

2. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία

Δημοσίων Συμβάσεων.

3. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται από

τον Κύριο του Έργου, εφόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν.

4. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Υποέργου 1.

5. Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση

πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου, όσον αφορά το Υποέργο 1.

6. Παραλαβή του Υποέργου 1 στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως

και την οριστική παραλαβή) .

7. Παράδοση του Υποέργου 1 σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη

τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

Υποέργο 2

1. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.

2. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία

Δημοσίων Συμβάσεων.

3. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται από

τον Κύριο του Έργου, εφόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν.

4. Παρακολούθηση της παρεχόμενης υπηρεσίας υλοποίησης του Υποέργου 2.

5. Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση

1 Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες με βάση το στάδιο ωρίμανσης του έργου
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πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου, όσον αφορά το Υποέργο 2.

6. Παραλαβή του Υποέργου 2 στο σύνολό του.

Υποέργο 4

1. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων

2. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία

Δημοσίων Συμβάσεων.

3. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται από

τον Κύριο του Έργου, εφόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν.

4. Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση

πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου, όσον αφορά το Υποέργο 4.

5. Παραλαβή του Υποέργου 4 στο σύνολό του.

Υποέργο 5

1. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων

2. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία

Δημοσίων Συμβάσεων.

3. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται από

τον Κύριο του Έργου, εφόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν.

4. Έλεγχο και έγκριση των μελετών του Υποέργου 5.

5. Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση

πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου, όσον αφορά το Υποέργο 5.

6. Παραλαβή του Υποέργου 5 στο σύνολό του.

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών,

δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της

Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη

νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι

εκτελούν τα Υποέργα της Πράξης για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας

Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα του δικαιούχου

και της Αναθέτουσας αρχής.

ΑΔΑ: 60ΔΡ7ΛΗ-9ΡΟ



ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:

 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για

την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των

απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.

 Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το

οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη του Υποέργου 1.

 Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει

στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του.

 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης

σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

 Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές

και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό

για την υλοποίηση του Υποέργου 12, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της

παρούσας.

 Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με

οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Υποέργου 1,

2, 4 και 5.

 Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής

χρηματοδότησης του Υποέργου 1, 2, 4 και 5, στην περίπτωση που ο Φορέας

Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ3

 Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών

του Υποέργου 1, με την υποστήριξη του Φορέα Υλοποίησης4

 Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Υποέργου 1 μετά την ολοκλήρωσή του είτε

αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.

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

προβολή του Έργου.

2 Για την περίπτωση που υπάρχει πρακτικά τέτοια δυνατότητα από τον Κύριο του Έργου.
3 Η συγκεκριμένη υποχρέωση τίθεται ως όρος της σύμβασης σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ
4 πλην της εξαίρεσης για την οποία τα τιμολόγια απευθύνονται στο Φορέα Υλοποίησης
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2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:

 Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Υποέργου 1, 2, 4 και 5, όπως αυτό

περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος

της παρούσας σύμβασης.

 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα

προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Υποέργου 1,

καθώς επίσης τη δημοπράτηση τον έλεγχος και την έγκριση των Υποέργων 2, 4 και 5.

 Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου 1, 2, 4 και 5, τις οποίες

αποστέλλει στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών,

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

 Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική

Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 2014 - 2020.

 Να συντάξει ή να επικαιροποιήσει τα τεύχη διακήρυξης των Υποέργων της Πράξης.

 Να διενεργήσει το διαγωνισμό, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή

των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό

πλαίσιο λειτουργίας του.

 Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των

σχετικών συμβάσεων.

 Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου5) τη χρηματοδότηση του

Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και

για την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων.

 Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου.

 Να υποστηρίζει τον Κύριο του Έργου στην πραγματοποίηση των πληρωμών του

έργου6.

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας

5 Τα εντός παρενθέσεως αναφέρονται σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ.
6 Τα τιμολόγια θα πρέπει να απευθύνονται στον Κύριο του Έργου, πλην της εξαιρετικής περίπτωσης, που δεν απαιτείται

μεταβίβαση παγίων και είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ του Έργου.
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Υλοποίησης - διοικητικά και επιχειρησιακά ικανός δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις

μελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ,

το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι εκκρεμείς ενέργειες για την

ωρίμανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ, όπου τα

συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση

ή ολοκλήρωση τους7.

Ο Φορέας Υλοποίησης στα πλαίσια της οικονομικής διαχείρισης των Υποέργων 1, 2, 4 και 5

μεριμνά για την εξόφληση των παραστατικών, τα οποία έχουν εκδοθεί με στοιχεία οφειλέτη

αυτά του Κυρίου του Έργου8.

ΆΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση των Υποέργων 1, 2, 4 και 5 της

προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.960.369,13 Ευρώ

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής

Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», εφόσον τροποποιηθούν όπως

προβλέπεται τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης.

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που

υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με

την ολοκλήρωση του συνόλου των Υποέργων της Πράξης. Την παράδοσή του σε πλήρη

λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου, με πρωτόκολλο οριστικής

παραλαβής, έπειτα και από την έκδοση του ΠΕΑ.

H διάρκεια υλοποίησης των Υποέργων της Πράξης καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και

οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από

σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην

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

7 Η παράγραφος αυτή και το Παράρτημα ΙΙ τίθενται σε όσες περιπτώσεις εκ του αντικειμένου της προγραμματικής
σύμβασης κρίνεται αναγκαίο.

8 Η πρόβλεψη αυτή μπορεί να παραλειφθεί στην περίπτωση που η διαδικασία παράδοσης του έργου από τον Φορέα
Υλοποίησης στον Κύριου του Έργου δεν περιλαμβάνει και μεταφορά παγίων (π.χ. οδικά έργα).
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επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τη Λαμία.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από9 :

 έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της

Επιτροπής με τον αναπληρωτή του

 έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: κ. Ζωβοΐλη Ιωάννη ΠΕ

Μηχανολόγων Μηχανικών υπάλληλο της ΔΤΕ με αναπληρωτή του τον κ. Μαραζιάρη

Σπυρίδωνα ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.

 ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από …..(το φορέα χρηματοδότησης της Πράξης ή το

φορέα λειτουργίας, εάν είναι διαφορετικός από τον κύριο του έργου ή άλλο φορέα που

θα συμφωνηθεί με τους συμβαλλομένους), με τον αναπληρωτή του.

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

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», οι συμβαλλόμενοι φορείς και …

(ο φορέας χρηματοδότησης ή ο φορέας λειτουργίας ή ο άλλος φορέας, που έχει

προσδιοριστεί ανωτέρω) ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η

παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας

προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της

ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των

συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της

παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η

πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ

των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της

παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση

αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως

εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς

συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη

γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην

πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό

προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από

κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική

Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί

και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την

υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις,

11 Διαμορφώνεται κατά την κρίση των συμβαλλομένων μερών
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εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή

Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα

οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που

προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της

Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις

υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα

στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής

Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της.

Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των

παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής,

καθορίζονται με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται

όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από

οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να

καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής

σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι

των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του

Έργου.

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι

των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της

αρμοδιότητας υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία

των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή
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Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια

Δικαστήρια της Λαμίας.

ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο

πλαίσιο των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι

δυνατή:

Α) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά

για τις ανάγκες του συνόλου των Υποέργων. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του

αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του

Κυρίου Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 11
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του

από τρίτο για την υλοποίηση του συνόλου των Υποέργων. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε

ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου,

ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

11.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα

συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του)

στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο

Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του συνόλου των Υποέργων θα ανήκουν στην

ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει

ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια

ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης

του Υποέργου 1 ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα

σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου

χωρίς την καταβολή αμοιβής.

11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη

ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση

να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού

και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου,

οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση

των Υποέργων 1, 2, 4 και 5, καθώς και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
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ΑΡΘΡΟ 12
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται

μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο

μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η

καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε

συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών

από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα

συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε

απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε

κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος

Ο Διοικητής Ο Περιφερειάρχης

……………………………….. …………………….
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Τίτλος Πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΘΥΑ/AΠΕ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου): Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας
3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
4. Φορέας λειτουργίας: Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας
5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης 10 Αντικείμενο του Έργου είναι η ενεργειακή
αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. Η Πράξη συντίθεται από τέσσερα υποέργα,
τα ακόλουθα :

Υποέργο 1. Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Εφαρμογών Α.Π.Ε. στο Γενικό
Νοσοκομείο Λαμίας («ΕΡΓΟ» σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4412/2016)

i. Αντικατάσταση Συμβατικών Λαμπτήρων με αντίστοιχους Τεχνολογίας LED
ii. Εγκατάσταση συστήματος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

και Ψύκτη Απορρόφησης (περιλαμβάνεται ο Πύργος Ψύξης και το Buffer της ΣΗΘΥΑ)
iii. Αντικατάσταση Πύργων Ψύξης
iv. Αναβάθμιση Ψυκτών
v. Αναβάθμιση Λεβήτων
vi. Αναβάθμιση Αντλιών / κυκλοφορητών (inverters)
vii. Εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης
viii. Επέκταση του υφιστάμενου συστήματος BMS σε σύστημα ενεργειακής διαχείρισης

(BEMS)
Υποέργο 2. Παροχή Υπηρεσιών Ενεργειακού Συμβούλου («ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΎ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» σύμφωνα με
το άρθρο 2 του Ν.4412/2016)

Το Υποέργο 2, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «παροχή επιστημονικών υπηρεσιών

συναφών αυτών της μελέτης» και αφορά την παροχή υπηρεσιών ενεργειακού συμβούλου

κατά την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Υποέργο 3. Παροχή Υπηρεσιών Ενεργειακού Συμβούλου («ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΎ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» σύμφωνα με
το άρθρο 2 του Ν.4412/2016)

Προετοιμασία/παρακολούθηση φακέλου για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη,

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: “Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών

Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές”

Υποέργο 4. Παροχή Υπηρεσιών Ενεργειακού Συμβούλου («ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΎ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» σύμφωνα με
το άρθρο 2 του Ν.4412/2016)

Το Υποέργο 4, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «παροχή επιστημονικών υπηρεσιών

συναφών αυτών της μελέτης» και αφορά τη Διενέργεια Ex Post Ενεργειακής

Επιθεώρησης στο κτίριο και Έκδοση Β' Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης μετά την

υλοποίηση των παρεμβάσεων
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Υποέργο 5. Εκπόνηση Μελετών («ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ»
σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4412/2016)

Το Υποέργο 5, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «παροχή επιστημονικών υπηρεσιών

συναφών αυτών της μελέτης» και αφορά τη Διενέργεια Ex Post Ενεργειακής

Επιθεώρησης στο κτίριο και Έκδοση Β' Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης μετά την

υλοποίηση των παρεμβάσεων

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης: οδός Παπασιοπούλου (τέρμα) στην πόλη της Λαμίας
της Π.Ε Φθιώτιδας
7. Προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός Υποέργου 1 4.812.361,1
3 €

Προϋπολογισμός Υποέργου 2 68.000,00 €

Προϋπολογισμός Υποέργου 3 39.630,00 €

Προϋπολογισμός Υποέργου 4
5.000,00 €

Προϋπολογισμός Υποέργου 5
75.000,00 €

Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης 4.999.999,13
€

8. Διάρκεια υλοποίησης

Διάρκεια σε μήνες

Υποέργο 1 18 μήνες

Υποέργο 2 18 μήνες

Υποέργο 3 Ολοκληρώθηκε

Υποέργο 4 1 μήνας

Υποέργο 5 1,7 μήνας

Σύνολο Πράξης 35 μήνες
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ11

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ12

Υποέργο 5 : Μελέτες

Έγγραφο / απόφαση
Φορέας έγκρισης ή

αδειοδότησης

Αριθμός
πρωτ./

ημερομηνία

 Μελέτη Εφαρμογής για την
εγκατάσταση συστήματος
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης
και Ψύκτη Απορρόφησης

 Μελέτη Εφαρμογής για την
επέκταση του υφιστάμενου
συστήματος BMS σε σύστημα
ενεργειακής διαχείρισης (BEMS)

Τεχνική Υπηρεσία
Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας

………………
……

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.ΛΠ.)

Ενέργεια
Υπεύθυνος φορέας

κύριος του έργου φορέας υλοποίησης

Έκδοση Προσφοράς σύνδεσης της μονάδας
ΣΗΘΥΑ με το δίκτυο φυσικού αερίου της ΔΕΔΑ

Χ

Έκδοση Προσφοράς σύνδεσης της μονάδας
ΣΗΘΥΑ με το δημόσιο δίκτυο διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ

Χ

Έκδοση Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία του

Γ.Ν. Λαμίας
Χ

11 Το περιεχόμενο των πινάκων είναι ενδεικτικό.
12Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και έχουν εκδοθεί, πχ τίτλοι
ιδιοκτησίες εγκριτικές αποφάσεις μελετών, περιβαλλοντικοί όροι, γνωμοδοτήσεις κλπ. Σε περίπτωση υποέργων πέραν
του ενός οι Πίνακες 1 & 2 συμπληρώνονται για κάθε υποέργο.
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Έκδοση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής
Κλίμακας για την κατασκευή της βάσης

τοποθέτησης των Container του συστήματος
ΣΗΘΥΑ

Χ

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Πρόκειται για χρήσιμο και αναγκαίο έργο….. Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Η κα Μπατζελή ζήτησε το λόγο για να θέσει ερωτήματα και ειδικότερα για το εάν θα υπάρξει
διαχωρισμός των υποέργων Υ1 και εκείνων Υ2,3,4,5 και εάν ο διαγωνισμός για τον τεχνικό
σύμβουλο θα είναι ξεχωριστός , ανοικτός και όχι με την διαδικασία διαβούλευσης.

Ο Πρόεδρος επεσήμανε: “ Νομίζω ότι είναι μια καθαρή περίπτωση , για να ενεργοποιήσεις μια
υπηρεσία συμβούλου σε συγκεκριμένα έργα υπάρχει αυτή εδώ η διαδικασία. Δεν θα μπορούσε
να έχει γίνει κάτι διαφορετικό.”

Η κα Μπατζελή μετά τις διευκρινήσεις από τον προεδρεύοντα τόνισε ότι: “το έργο είναι ιδιαίτερα
σημαντικό, αναβαθμίζει την ποιότητα και την ασφάλεια του Νοσοκομείου Λαμίας και ότι ο
διαγωνισμός είναι πολύ σημαντικός να γίνει με σαφή κριτήρια .Κι αυτό διότι μπορεί να
χρησιμοποιηθεί το έργο αυτό και ως πιλοτικό και για άλλα δημόσια έργα της Περιφέρειας που
πρέπει να προτάξουμε στον νέο αναπτυξιακό σχεδιασμό. Κλείνοντας είπε ότι θα στείλει εκ μέρους
της παράταξης της στον κο Παπαναστασίου σχέδιο προϋποθέσεων και όρων σύμβασης και
προκήρυξης.”Τέλος ,στήριξε την εισήγηση και το έργο.

Ο κ. Αναγνωστάκης ανέφερε “θεωρούμε πως το έργο είναι χρήσιμο και θα δώσουμε θετική
ψήφο.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει τη σύναψη και το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεας Ελλάδας και του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, για το έργο που χρηματοδοτείται από το
ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΛΑΜΙΑΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΘΥΑ/AΠΕ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» κωδικό ΟΠΣ 5049917 σύμφωνα με το ανωτέρω σχέδιο και
εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.
2. Ορίζει ένα (1) μέλος στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από πλευράς Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και τον αναπληρωτή του ως εξής:
 Τον κ. Ζωβοΐλη Ιωάννη ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών υπάλληλο της ΔΤΕ με

αναπληρωτή του τον κ. Μαραζιάρη Σπυρίδωνα ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 368

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και της Ιεράς Μητρόπολης Φωκίδας για το έργο που χρηματοδοτείται από τους
ΚΑΠ 2020 με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ
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ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΙΤΕΑΣ» 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. 42341/426/17-03-
2021 έγγραφο της της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το 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. 57/2020 (Α∆Α: 6ΓΜΛ7ΛΗ-7ΣΟ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου,

έγκριση προγράμματος ΚΑΠ έτους 2020 προϋπολογισμού: 44.000,00 €.

3. Την αριθµ. 3382 (Α∆Α: 6ΙΦ57ΛΗ-35Β) Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης του

Περιφερειάρχη ποσού 44.000,00€ για το έτος 2020

4. Την αριθμ. 1/25-1-2021 απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Φωκίδας

5. Το αριθμ. 40831/906/1-3-2021 έγγραφο της ΔΤΕ ΠΕ Φωκίδας

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με την µε αριθµ. 57/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, (Α∆Α: 6ΓΜΛ7ΛΗ-

7ΣΟ), εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΙΤΕΑΣ» στο
πρόγραμμα ΚΑΠ έτους 2020 προϋπολογισμού: 44.000,00 €.

Με την αριθµ. 3382 (Α∆Α: 6ΙΦ57ΛΗ-35Β) Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης του
Περιφερειάρχη εγκρίθηκε η δαπάνη πίστωσης 44.000,00€ για το εν λόγω έργο.

Με την µε αριθμ. 1/25-1-2021 απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Φωκίδας μετά
την 3/15-1-2021 απόφαση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ι.Ν. Μεταμόρφωσης Σωτήρα Ιτέας
εγκρίθηκε η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, οι όροι της και η
εξουσιοδότηση του Μητροπολίτη Φωκίδας για την υπογραφή της καθώς και ο ορισμός
εκπροσώπου µε τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Προγραμματικής Σύμβασης.

Με το αριθμ. 40831/906/1-3-2021 έγγραφο της η ΔΤΕ ΠΕ Φωκίδας υπέβαλε προς
έγκριση την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Ιεράς
Μητρόπολης Φωκίδας.

Το έργο αφορά την επισκευή επιχρισμάτων, όψεων και χρωματισμών εξωτερικά και
εσωτερικά του Ιερού Ναού Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ιτέας ώστε να καταστεί
εύρυθμη η καθημερινή λειτουργία του Ιερού Ναού.

Η ανάγκη σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης προέκυψε, αφενός μεν
από το γεγονός ότι η Ιερά Μητρόπολη Φωκίδας είναι ο Κύριος του Έργου, και αφετέρου η
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει εξασφαλίσει την χρηματοδότηση του.

Ωφελούμενοι από το έργο είναι οι κάτοικοι της Ιτέας, αλλά και οι επισκέπτες του ν.
Φωκίδας. Είναι σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας
Φωκίδας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανάδειξη και στην αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της και συνακόλουθα η Περιφέρεια αντλεί ωφέλεια από
τη πραγμάτωσή του.
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ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΕΡΟΥ

ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΙΤΕΑΣ»

Στην ΑΜΦΙΣΣΑ σήμερα την ……………………………………………………..2020 , οι παρακάτω
συμβαλλόμενοι :

 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία (µε ΑΦΜ: 9997947718), και
εκπροσωπείται νόµιµα από τον Περιφερειάρχη, κ. ΦΑΝΗ Χ. ΣΠΑΝΟ (Φορέας
Χρηματοδότησης και Φορέας Υλοποίησης).

 Το Ν.Π.Δ.Δ. με διακριτικό τίτλο «Ιερά Μητρόπολη Φωκίδας» που εδρεύει στην Άμφισσα
Φωκίδας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Μητροπολίτη Φωκίδας Θεόκτιστο
(Κύριος του έργου)

Με βάση τις διατάξεις:

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

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

3. Το Άρθρο 21 του Ν. 4690/2020 (επανεκτυπωμένο λόγω λάθους ΦΕΚ 104/Α/30-05-2020)
«Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού», όπως αυτό ισχύει.

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

5. Το Π.∆ 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241Α /27- 12-
2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το Π.Δ. 7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-01-2013) “Όργανα που αποφασίζουν ή
γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών ....
αρμοδιότητας των Περιφερειών.

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

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

9. Το ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
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όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
10. Το ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει

11. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Νόμου 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

12. Τις διατάξεις του άρθρου 324 του ν. 4700/2020 σχετικά με τα όρια προϋπολογισμού
δημοσίων συμβάσεων για τα οποία απαιτείται ο προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου

13. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.3513/2006 (ΦΕΚ 265 Α) σχετικά με Προγραμματικές
συμβάσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος
«Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα
οποία συμβάλλουν στην εθνική, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική πρόοδο του τόπου,
καθώς και για την παροχή υπηρεσιών ανθρωπιστικού χαρακτήρα, η Διαρκής Ιερά
Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι Ιερές Μητροπόλεις, καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις της Εκκλησίας, μέλη των οποίων είναι αποκλειστικά
Ν.Π.Δ.Δ., μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο, μεταξύ τους
και με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στις προγραμματικές συμβάσεις επιτρέπεται
και η συμμετοχή επιχειρήσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Περιφερειακών Ταμείων, των επιμελητηρίων και των
επιστημονικών φορέων δημοσίου δικαίου, των συνεταιρισμών και των ενώσεων
συνεταιρισμών και των εργοδοτικών και εργατοϋπαλληλικών ενώσεων, των αναπτυξιακών
επιχειρήσεων, υπό τη μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε., τις οποίες έχει συστήσει ή θα συστήσει η
Εκκλησία της Ελλάδος, καθώς και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων της Εκκλησίας, τα
μέλη των οποίων είναι αποκλειστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 2. Η
προγραμματική σύμβαση περιλαμβάνει απαραιτήτως, κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, το
ειδικότερο αντικείμενο αυτής, το σκοπό και το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των
προγραμμάτων ή των υπηρεσιών που αυτή αφορά, τον προϋπολογισμό τους, τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε συμβαλλόμενου, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης,
τους πόρους από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές
υποχρεώσεις και η διάρκειά της. Επίσης ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της
εφαρμογής τους και οι αρμοδιότητες του οργάνου αυτού, καθώς και οι ρήτρες σε βάρος
του συμβαλλόμενου που παραβαίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης. 3. Οι
συμβαλλόμενοι φορείς για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων μπορεί να
χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή από προγράμματα και
πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τους προϋπολογισμούς των
συμβαλλόμενων φορέων».

Και έχοντας υπόψη:

1. Την µε αριθµ. 57/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, πρακτικό 2/25-2-2020,
θέμα 11ο (Α∆Α: 6ΓΜΛ7ΛΗ-7ΣΟ), µε την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΙΤΕΑΣ» στο πρόγραμμα ΚΑΠ
έτους 2020 προϋπολογισμού: 44.000,00 €.

2. Την µε αριθµ. 3382 Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης του Περιφερειάρχη (Α∆Α:
6ΙΦ57ΛΗ-35Β) µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη πίστωσης 44.000,00€ για το έτος
2020, για πληρωμή δαπάνης για την επισκευή επιχρισμάτων όψεων και εξωτερικοί
χρωματισμοί Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ιτέας.

3. Την µε αριθμ.. 1/25-1-2021 απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Φωκίδας μετά
την 3/15-1-2021 απόφαση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ι.Ν. Μεταμόρφωσης Σωτήρα
Ιτέας µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης,
εγκρίνονται οι όροι της και η εξουσιοδότηση του Μητροπολίτη Φωκίδας για την
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υπογραφή της καθώς και ο ορισμός εκπροσώπου µε τον αναπληρωτή του για την
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

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

Συμφώνησανκαι συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

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

για την εκτέλεση του Προγράμματος και συγκεκριμένα:

 Τα περιεχόμενα της προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 1)

 Το αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης - σκοπό και περιεχόμενο του έργου (άρθρο 2)

 Την περιοχή εκτέλεσης του έργου (άρθρο 3)

 Τον προϋπολογισμό - χρηματοδότηση του έργου (άρθρο 4)

 Τον φορέα εκτέλεσης και διαχείρισης του έργου (άρθρο 5)

 Την χρονική διάρκεια της Σύμβασης - χρονοδιάγραμμα (άρθρο 6)

 Τα δικαιώματα κ υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 7)

 Τις λοιπές ευθύνες της Ιεράς Μητρόπολης Φωκίδας (άρθρο 8)

 Τη συγκρότηση - αρμοδιότητες και λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης

(άρθρο 9)

 Τις τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 10)

 Την αντισυμβατική συμπεριφορά - συνέπειες - ρήτρες (άρθρο 11)

 Την επίλυση διαφορών (άρθρο 12)

 Τις τελικές διατάξεις (άρθρο 13)

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

υλοποίηση του έργου µε τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΙΤΕΑΣ»
από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας.

Σκοπός του έργου είναι η εύρυθμη και καθημερινή λειτουργία του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως

του Σωτήρος Ιτέας. Το έργο προβλέπει την επισκευή επιχρισμάτων, όψεων και χρωματισμών

εξωτερικά και εσωτερικά του Ιερού Ναού.

Αναλυτικά οι εργασίες περιλαμβάνουν :
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1. Εξωτερικός χρωματισμός του Ι.Ν.

2. Εσωτερικός χρωματισμός των μη τοιχογραφημένων επιφανειών

3. Στερέωση των υπερθύρων του βόρειου και νότιου κλίτους

4. Καθαρισμός των εσωτερικών τοιχογραφιών

Θα εκπονηθεί μελέτη του έργου εκ των οποίων η αρχιτεκτονική και η στατική θα λάβουν

έγκριση από την αρμόδια Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

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

γεγονός ότι η Ιερά Μητρόπολη Φωκίδας είναι ο Κύριος του Έργου και αφετέρου η Περιφέρεια

Στερεάς Ελλάδας έχει εξασφαλίσει την χρηματοδότηση του.

Ωφελούμενοι από το έργο είναι οι κάτοικοι της Ιτέας , αλλά και οι επισκέπτες του ν. Φωκίδας.

Είναι σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας,

συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανάδειξη και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των

κατοίκων και των επισκεπτών της και συνακόλουθα η Περιφέρεια αντλεί ωφέλεια από τη

πραγμάτωσή του.

ΆΡΘΡΟ 3: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ιτέας, βρίσκεται στη συμβολή των

κοινοτικών οδών Μεταμορφώσεως και Καραϊσκάκη, στο Ο.Τ. 69, της Δ.Ε. Ιτέας του Δήμου

Δελφών.

ΆΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σύμφωνα µε την τεχνοοικονομική μελέτη,

στο ποσό των 44.000,00 € με Φ.Π.Α., το οποίο αναλύεται ως ακολούθως:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ομάδα Α: χωματουργικά-καθαιρέσεις 67,20
Ομάδα Β: τοιχοδομές-τοιχοπετάσματα-

επιχρίσματα

5.939,70

Ομάδα Γ: λοιπά-τελειώματα 16.275,00
ΣΥΝΟΛΟ 22.281,90
Γ.Ε & Ο.Ε (18%) 4.010,74
ΣΥΝΟΛΟ 26.292,64
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 3.943,90
ΣΥΝΟΛΟ 30.236,54
ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 62,33
ΣΥΝΟΛΟ 30.298,87
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 4.685,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 500,00
ΣΥΝΟΛΟ 35.483,87
Φ.Π.Α. (24%) 8.516,13
ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟ 44.000,00€

2. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΚΑΠ 2020)
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3. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σταδιακά µε την προβλεπόμενη διαδικασία των ΚΑΠ

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

4. Η αποπληρωμή των εργασιών θα πραγματοποιείται από το Αυτοτελές Τμήμα

Οικονομικών Υπηρεσιών της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ, σύμφωνα µε τις

κείμενες διατάξεις,

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

ΆΡΘΡΟ 5 : ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο θα δημοπρατηθεί από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Διεύθυνση

Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας (φορέας υλοποίησης) και θα

εκτελεστεί από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της ίδιας υπηρεσίας σύμφωνα µε τις

διατάξεις που ισχύουν για τα δημόσια έργα.

2. Σε περίπτωση µη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ των εφαρμοζόμενων διατάξεων για την ανωτέρω ανάθεση, δε δημιουργείται

οποιαδήποτε υποχρέωση ή οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος της Ιεράς Μητρόπολης

Φωκίδας για τη χρηματοδότηση του έργου.

3. Η Ιερά Μητρόπολη Φωκίδας δεν ευθύνεται έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων

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

στη σχετική διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.

4. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου και την Διοικητική παραλαβή του έργου η Ιερά

Μητρόπολη Φωκίδας αναλαμβάνει την ευθύνη για την άρτια και προσήκουσα συντήρησή

του έργου, σύμφωνα µε το προσαρτημένο ως Παράρτημα Ι χρονοδιάγραμμα, µε δικές της

δαπάνες και ευθύνη.

ΆΡΘΡΟ 6 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της

ορίζεται σε τριάντα δύο (32) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η

εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική

του Παραλαβή.

2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραµµατικής σύμβασης παρατίθεται στο

Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραµµατικής σύμβασης επιτρέπεται µε έγγραφη

συμφωνία των συμβαλλόμενων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής

Παρακολούθησης, με μέγιστο χρόνο ενδεχόμενης παράτασης της Προγραμματικής

Σύμβασης δώδεκα (12) μήνες.
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ΆΡΘΡΟ 7 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει

 Τη χρηματοδότηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη μελέτη και μέχρι του

ποσού των 44.000,00€ ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.).

 Τον ορισμό εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

 Τη γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης από υπάλληλό

του.

 Την σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου σύμφωνα με την υποβληθείσα από την

Ιερά Μητρόπολη Φωκίδας μελέτη

 Τη δημοπράτηση, την υπογραφή σύμβασης µε τον ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής

του έργου και την παραλαβή του.

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

έργου.

 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.

Β. Η Ιερά Μητρόπολη Φωκίδας αναλαμβάνει:

 Τη σύνταξη της μελέτης του έργου

 Τη µέριµνα για την έκδοση και αναθεώρηση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και

εγκρίσεων πριν από τη δημοπράτηση του έργου. 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.

 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.

 Τον ορισμό εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

 Τις αιτήσεις προς τις ∆ΕΚΟ, 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
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την αποτροπή βλαβών ή καταστροφών.

ΆΡΘΡΟ 8: ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

1. Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΩΚΙΔΑΣ είναι η µόνη υπεύθυνη 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 της Ιεράς

Μητρόπολης Φωκίδας,η Ιερά Μητρόπολη Φωκίδας ευθύνεται κατά νόμο έναντι της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στην περίπτωση αυτή η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

διατηρεί αξιώσεις αποζημίωσης έναντι της Ιεράς Μητρόπολης Φωκίδας.

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

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

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και για οποιονδήποτε λόγο η Περιφέρεια Στερεάς

Ελλάδας υποχρεωθεί, παρά την αποκλειστική ευθύνη της Ιεράς Μητρόπολης Φωκίδας,

να καταβάλει ποσά σε τρίτα πρόσωπα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας µπορεί να

αναζητήσει αναγωγικά τα καταβληθέντα ποσά από την Ιερά Μητρόπολη Φωκίδας

δυνάμει της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ 9: ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

1. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ είναι η µόνη υπεύθυνη 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 αδυναμία ή καθυστέρηση ή

διακοπή υλοποίησης του έργου.

2. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία

αρμοδιότητάς της και γενικότερα να μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη

εξέλιξη και ολοκλήρωση των έργων και την απορρόφηση των πιστώσεων.

ΆΡΘΡΟ 10: 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 ΦΩΚΙΔΑΣ :

 Αλεξάνδρα Κουτσού Προϊσταμένη ΤΔΠ της ΔΤΕ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ως πρόεδρο, µε

αναπληρώτρια την Ευαγγελία Παπαδοπούλου υπάλληλο της ΔΤΕ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

 Δημητρέλο Χρήστο Α. Προϊστ. Δ.Τ.Ε .της Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ, µε αναπληρώτρια την

Φαροπούλου Μαρία υπάλληλο ΔΤΕ της Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑ

2. Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Μητρόπολης Φωκίδας :

 κ. Αλέξανδρο Αγγελακόπουλο Ταμία του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ι.Ν. με

αναπληρωτή του τον κο Νικόλαο Θάνο Αντιπρόεδρο του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ι.Ν.

Μεταμορφώσεως Σωτήρος Ιτέας

Η Κοινή ΕπιτροπήΠαρακολούθησης 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

ΔιευθύνουσαΥπηρεσία.

 εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την

βέλτιστη υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης

 ενημερώνεται για την υλοποίηση της κατασκευής του έργου

 εισηγείται αιτιολογημένα στο Περιφερειακό Συµβούλιο για την ανάγκη τροποποίηση

των όρων της προγραμματικής σύμβασης.

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

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

στα αναπληρωματικά µέλη της, τρεις τουλάχιστον µέρες πριν από την ημερομηνία

συνεδρίασης. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις µήνες από την υπογραφή της

σύμβασης και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό µέλος της. Η Επιτροπή

συνεδριάζει στα γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Φωκίδας της Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας όπως ορίζεται ειδικότερα στην πρόσκληση του Προέδρου της. Τα μέλη

της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο

τους. Η Επιτροπή αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα µε απόλυτη πλειοψηφία του

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

συνεδριάσεις της Επιτροπής υποβάλλει σε αυτή ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία του

έργου και τα τυχόν προβλήματα που έχουν ανακύψει.

Χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των σχετικών

πρακτικών εκτελεί υπάλληλος της ΤΔΕ Π.Ε. Φωκίδας
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ΆΡΘΡΟ 11: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα Προγραμματική

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

τους λοιπούς όρους της Σύμβασης. Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης,

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

ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου, και τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής

Παρακολούθησης. Η ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής

σύμβασης, δεν μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου

αυτής.

ΆΡΘΡΟ 12: ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ

1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.

2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των αντισυμβαλλομένων,

παρέχει στον έτερο αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των

συνεπειών των αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε αντίθετη

περίπτωση το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς αξιώνοντας κάθε θετική ή

αποθετική ζημία του, καθώς και να εγείρει κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται

στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της παρούσης προγραμματικής σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ 13: ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά µεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και

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

Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια.

ΆΡΘΡΟ 14: ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς

απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από

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

Για το ΝΠΔΔ
«Ιεράς Μητρόπολης Φωκίδας»
που εδρεύει την Άμφισσα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος

Ο Περιφερειάρχης

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ

ΑΔΑ: 60ΔΡ7ΛΗ-9ΡΟ



75/110

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
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Α/
Α ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
MHNEΣ 32

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
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Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Αφορά υποχρέωση της εκκλησίας, που κακώς υποκαθιστούμε…..
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Ο κ. Αναγνωστάκης και η κα Μπατζελή ψήφισαν λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει τη σύναψη και το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και της Ιεράς Μητρόπολης Φωκίδας σύμφωνα με το ανωτέρω σχέδιο και εξουσιοδοτεί
τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.
2. Ορίζει δύο (2) μέλη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από πλευράς Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και τους αναπληρωτές τους ως εξής:
 Αλεξάνδρα Κουτσού Προϊσταμένη ΤΔΠ της ΔΤΕ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ως πρόεδρο, µε

αναπληρώτρια την Ευαγγελία Παπαδοπούλου υπάλληλο της ΔΤΕ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ
 Δημητρέλο Χρήστο Α. Προϊστ. Δ.Τ.Ε .της Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ, µε αναπληρώτρια την

Φαροπούλου Μαρία υπάλληλο ΔΤΕ της Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 369

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΣΕΛΑ-ΖΥΓΟΣ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΖΥΓΟΣ-ΑΝΩ ΕΣΩΧΩΡΙΑ» και ΚΕ
2018ΕΠ06600079, 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. 49997/499/17-03-2021
έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το 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 µε αριθµ. 284/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, (Α∆Α:6ΥΣ47ΛΗ-ΖΓΣ)

Έγκριση πρότασης τροποποίησης ΣΑ ΕΠ066, ΕΠ766 και ΜΠ066 του Π.Δ.Ε. της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2018.

3. Την με α.π. 134602/13-12-2018 (Α∆Α:ΨΡ13465ΧΙ8-ΕΔΝ) απόφαση Υπουργείου Οικονομίας

και Ανάπτυξης ένταξης του έργου στην ΣΑΕΠ066, με κ.α 2018ΕΠ06600079 και

προϋπολογισμό 300.000,00€.

4. Το με αριθμ. Πρωτ. 48970/462/08-03-2021 έγγραφο Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με την αριθµ. 284/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, (Α∆Α:6ΥΣ47ΛΗ-ΖΓΣ)

εγκρίθηκε η πρόταση τροποποίησης ΣΑ ΕΠ066, ΕΠ766 και ΜΠ066 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας, έτους 2018
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Με την με α.π. 134602/13-12-2018 (Α∆Α:ΨΡ13465ΧΙ8-ΕΔΝ) απόφαση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, εντάχθηκε το εν λόγω έργο στην ΣΑΕΠ066, με κ.α

2018ΕΠ06600079 και προϋπολογισμό 300.000,00€.

Με το με αριθμ. Πρωτ. 48970/462/08-03-2021 έγγραφο της η Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ευρυτανίας

διαβίβασε προς έγκριση το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης του εν λόγω έργου.

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για

την υλοποίηση του έργου µε τίτλο: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΣΕΛΑ-ΖΥΓΟΣ-

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΖΥΓΟΣ-ΑΝΩ ΕΣΩΧΩΡΙΑ" από το Δήμο Καρπενησίου µε χρηματοδότηση της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

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

το γεγονός ότι ο Δήμος Καρπενησίου είναι ο Κύριος του Έργου και αφετέρου η Περιφέρεια Στερεάς

Ελλάδας εξασφάλισε την χρηματοδότηση του έργου με την ένταξή του στην ΣΑΕΠ 066 του ΠΔΕ

της Περιφέρειας.

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

τοπικής κοινωνίας, όσο και των λοιπών χρηστών του.

Είναι σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας,

συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αναβάθμιση της ζωής των πολιτών, και συνακόλουθα η

τελευταία αντλεί ωφέλεια από τη πραγμάτωσή του.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΤΕΡΕΑΣΕΛΛΑΔΑΣ - ΔΗΜΟΣ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ

ΕΡΓΟΥ:

" ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΣΕΛΑ- ΖΥΓΟΣ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΖΥΓΟΣ - ΑΝΩ ΕΣΩΧΩΡΙΑ

"

Στο Καρπενήσι, σήμερα την ....../ / 2021 , οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία (µε ΑΦΜ: 9997947718), και εκπροσωπείται

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

Ο Δήμος Καρπενησίου, που εδρεύει στο Καρπενήσι (µε ΑΦΜ: 998895715) και εκπροσωπείται

νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΟΥΛΙΩΤΗ. (Κύριος του έργου & Φορέας Υλοποίησης)

Με βάση τις διατάξεις:

1. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός ισχύει και ιδιαίτερα του άρθρου

100 με τις παρ. 1α και 5, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 8 του Ν.

4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) και του Άρθρου 278 (Ν.3852/2010), όπως αυτά ισχύουν.

2. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/13-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της

οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)», όπως

αυτός ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241

Α/27.12.2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (ΦΕΚ 380/τ.Β/18-02-2016, ΦΕΚ 3847/τ.Β/30-
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11-2016, ΦΕΚ 4401/τ.Β/30-12-2016 και ΦΕΚ 2201/τ.Β/28-06-2017).

4. Του Άρθρου 21 «Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν

ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού» του Ν. 4690/2020 (επανεκτυπωμένο λόγω λάθους ΦΕΚ 104/Α/30-05-2020),

όπως αυτό ισχύει και ειδικότερα της παρ. 9 όπως αυτή αντικαταστάθηκε και ισχύει με το Άρθρο 132

του Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ 148/Α/31-07-2020).

5. Τις διατάξεις το Π.Δ.7/18-01-2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές

ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ 26/ Α/31-

01-2013)

6. Του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) «Επιτελικό Κράτος : Οργάνωση, λειτουργία και

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας Διοίκησης»,

όπως αυτός ισχύει.

7. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-09-2008) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

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

8. Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες

διατάξεις»

9. Του 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 αυτός ισχύει.

10. Του ν.4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Του ν.4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά

θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Του ν.4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

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

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

τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Του άρθρου 324 του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ Α 127/ 29-6-2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το

Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο,τροποποιήσεις

στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της

δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.»

15. Του ν.4456/2017(ΦΕΚ 24/Α/1-3-2017) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ,

ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης

του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

Και έχοντας υπόψη:

1. Την µε αριθµ. 284/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, (Α∆Α:6ΥΣ47ΛΗ-ΖΓΣ) µε θέμα

την Έγκριση πρότασης τροποποίησης ΣΑ ΕΠ066, ΕΠ766 και ΜΠ066 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας
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Στερεάς Ελλάδας, έτους 2018

2. Την με α.π. 134602/13-12-2018 (Α∆Α:ΨΡ13465ΧΙ8-ΕΔΝ) απόφαση, με την οποία εντάχθηκε το

έργο στην ΣΑΕΠ066, με κ.α 2018ΕΠ06600079 και προϋπολογισμό 300.000,00€.

3. Την με α.π. ............../.......................απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου

4. Την µε αριθ. ……/2021 (ΑΔΑ: ………………….) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της

Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής

Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της

καθώς και ο ορισμός εκπροσώπων µε τους αναπληρωτές τουςγια την Κοινή Επιτροπή

Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης .

5. Την µε αριθμ. ......./2021 (ΑΔΑ:.............................) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Καρπενησίου, 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 µε τον αναπληρωτή του για

την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την

υλοποίηση του έργου µε τίτλο: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΣΕΛΑ- ΖΥΓΟΣ-

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΖΥΓΟΣ - ΑΝΩ ΕΣΩΧΩΡΙΑ" από το Δήμο Καρπενησίου µε χρηματοδότηση της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

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

γεγονός ότι ο Δήμος Καρπενησίου είναι ο Κύριος του Έργου και αφετέρου η Περιφέρεια

Στερεάς Ελλάδας εξασφάλισε την χρηματοδότηση του έργου με την ένταξή του στην ΣΑΕΠ

066 του ΠΔΕ της Περιφέρειας.

Το έργο κρίνεται αναγκαίο, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και είναι προς όφελος τόσο της
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τοπικής κοινωνίας, όσο και των λοιπών χρηστών του.

Είναι σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας,

συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αναβάθμιση της ζωής των πολιτών, και συνακόλουθα η

τελευταία αντλεί ωφέλεια από τη πραγμάτωσή του.

Ο δρόμος είναι υφιστάμενος μήκους 13+550 χλμ. (9+050 χλμ. ΔΙΑΣΕΛΑ-ΖΥΓΟΣ-

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ και 4+500 χλμ. ΖΥΓΟΣ-ΑΝΩ ΕΣΩΧΩΡΙΑ) και μέχρι σήμερα έχουν

πραγματοποιηθεί εργασίες βελτίωσης του σε μικρό τμήμα του με την κατασκευή σωληνωτών

οχετών, τάφρου αποχέτευσης όμβριων στο τμήμα αυτό και χαλικόστρωση κατά θέσεις. Στα

υπόλοιπα σημεία παρουσιάζει μικρό πλάτος, δεν φέρει τάφρο παροχέτευσης όμβριων υδάτων,

τεχνικά για την απρόσκοπη ροή των υδάτων των ρεμάτων καθώς και οδόστρωμα.

Συγκεκριμένα σε θέσεις όπου τα εδάφη είναι γαιώδη - ημιβραχώδη φθάνει σε πλάτος μέχρι 7 μ.

ενώ σε θέσεις όπου τα εδάφη είναι βραχώδη δεν ξεπερνά σε πλάτος τα 5 μ. Οι ακτίνες

καμπυλότητας σεπολλές περιπτώσεις είναι μικρότερες των 25 μ., κατώτερο όριο το οποίο τίθεται

από τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές ενώ σε πολύ κλειστά ρέματα οι ακτίνες καμπυλότητας

προσεγγίζουν τα 10 μ. Οι κατά μήκος κλίσεις κατά θέσεις υπερβαίνουν το 8%, πράγμα το οποίο

οφείλεται στην ύπαρξη πολλών υποχρεωτικών σημείων διέλευσης του άξονα. Αν και κατά το

παρελθόν έχουν κατασκευασθεί κάποια τεχνικά έργα αποχέτευσης αυτά είναι ανεπαρκή τόσο σε

αριθμό όσο και στα τεχνικά τους στοιχεία. Τέλος η έλλειψη οδοστρωσίας σε όλο το μήκος

καθιστά σχεδόν αδύνατη την προσπέλαση του δρόμου, κυρίως την χειμερινή περίοδο, μετά από

παρατεταμένες βροχοπτώσεις. Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία έχουν σαν αποτέλεσμα

τη δυσκολία κίνησης των οχημάτων, κυρίως σε στροφές με μικρή ακτίνα καμπυλότητας

καθώς και προβλήματα βατότητας τους χειμερινούς μήνες και κατά τη διάρκεια έντονων

καιρικών φαινομένων όπου τα φαινόμεναδιάβρωσης είναι έντονα (νεροφαγώματα).

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ

Για την βελτίωση της οδού θα γίνουν κατά τόπους διαπλατύνσεις με την σύγχρονη

κατασκευήμικρών τοιχίων για την αντιστήριξη των πρανών όπου απαιτείται.

Για την αποχέτευση των ανάντη λεκανών και των υδάτων που συλλέγονται από τις τάφρους

αποχέτευσης προβλέπεται η κατασκευή τριγωνικής τάφρου ή τσιμεντένιων ρείθρων και

σωληνωτών οχετών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα ενώ λήφθηκε η μέριμνα ώστε να

διατηρηθούν ταυφιστάμενα τεχνικά έργα στο τμήμα που δεν θα γίνουν επεμβάσεις.

ΑΔΑ: 60ΔΡ7ΛΗ-9ΡΟ



Page 7 of 110

Οι σωληνωτοί οχετοί θα δημιουργήσουν ένα πλήρες αποχετευτικό δίκτυο της υπό μελέτη οδού

ώστετα όμβρια να διοχετεύονται γρήγορα εκτός του καταστρώματος της οδού περιορίζοντας,

έτσι, τις ζημιές στο ελάχιστο. Όλοι οι οχετοί θα είναι υπό επίχωση. Τα επιχώματα που θα

χρησιμοποιηθούν γι' αυτό το σκοπό θα προέρχονται από τις θέσεις όπου θα πραγματοποιηθούν

εκσκαφές για τη βελτίωση του δρόμου.

Για την κατασκευή των οχετών θα γίνουν γενικές εκσκαφές θεμελίων για να κατέλθουν στο

επίπεδο της φυσικής κοίτης των ρεμάτων. Στη συνέχεια θα γίνει εκσκαφή των θεμελίων των

τοίχων και του κορμού του τεχνικού, η διάστρωση του σκυροδέματος, η τοποθέτηση των

σωλήνων πάνω στο σκυρόδεμα, εγκιβωτισμός των σωλήνων με σκυρόδεμα, κατασκευή

πτερυγότοιχων.

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Καρπενησίου του Ν. Ευρυτανίας και συγκεκριμένα

στη ΔΕΠρουσού.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Ο προϋπολογισμός του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΣΕΛΑ- ΖΥΓΟΣ-

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΖΥΓΟΣ - ΑΝΩ ΕΣΩΧΩΡΙΑ» ανέρχεται σύμφωνα µε την μελέτη του Δήμου

Καρπενησίου στο ποσό των 300.000,00€, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η εκτιμώμενη δαπάνη

αναθεώρησης, οι απρόβλεπτες δαπάνες, απολογιστικές δαπάνες και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί και

αναλύεται ως ακολούθως:

ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 42.062,50€
ΟΜΑΔΑ Β ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 134.733,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 176.795,50€
Γ.Ε & Ο.Ε (18%) 31.823,19€
ΣΥΝΟΛΟ 208.618,69€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 31.292,80€
ΣΥΝΟΛΟ 239.911,49€
ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 2.023,99€
ΣΥΝΟΛΟ 241.935,48€
Φ.Π.Α. (24%) 58.064,52€
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 300.000,00€

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ι, πουαποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

2. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ΣΑΕΠ 066-

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2018ΕΠ06600079.

3. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σταδιακά μετά από την πιστοποίηση των εργασιών

σύμφωνα µε τις διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων.

4. Η πληρωμή του έργου θα πραγματοποιηθεί από το Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς

Ελλάδας (σχετική η υπ' αριθμ. πρωτ. 30046/2962/19-12-2018 (ΑΔΑ:97ΦΘ7ΛΗ-Ξ3Λ) απόφαση

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας), σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις.

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

ΑΡΘΡΟ 4 : ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο θα δημοπρατηθεί από το Δήμο Καρπενησίου (κύριος του έργου) και θα εκτελεστεί από τη

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-09- 2008)

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και

2014/25/ΕΕ).», όπως ισχύει.

2. Σε περίπτωση µη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης από το Δήμο Καρπενησίου 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.

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

τα οποία διεκδικούν δικαιώματα από αυτόν ή άλλων προσώπων που μετείχαν στη σχετική διαδικασία

ανάθεσης της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.

4. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο Δήμος Καρπενησίου αναλαμβάνει την ευθύνη για την

άρτια και προσήκουσα συντήρησή του έργου, σύμφωνα µε το προσαρτημένο ως Παράρτημα Ι

χρονοδιάγραμμα, µε δικές του δαπάνες και ευθύνη.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε

σαράντα πέντε (45) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και

η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή.

2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, το

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
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3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται µε έγγραφη

συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής

Παρακολούθησης έως και 12 μήνες.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει:

• Τη χρηματοδότηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσας καιμέχρι

του ποσού των 300.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) .

• Τον ορισμό εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Β. Ο Δήμος Καρπενησίου αναλαμβάνει:

 Τη μέριμνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και

εγκρίσεων πριν από τη δημοπράτηση του έργου.

 Τη δημοπράτηση, την υπογραφή των συμβάσεων µε τους αναδόχους, την επίβλεψη

κατασκευής και την παραλαβή τους.

 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.

 Τη μέριμνα για αποστολή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ενός (1) αντιγράφου κάθε

πιστοποίησης προς ενημέρωσή της.

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

έργου.

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

την οριστική παραλαβή του.

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

και των εγκαταστάσεών του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον μέτρου

για την αποτροπή βλαβών ή καταστροφών. Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα στη

χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, µέσω ανοικτής εκδήλωσης ή

ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο.

 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.
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 Την αποστολή στην αρμόδια Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας κάθε πιστοποίησης δαπάνης και λογαριασμό έργου που φέρει την έγκριση

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου συνοδευμένη από όλα τα λοιπά δικαιολογητικά

που απαιτούνται από το Νόµο, (σε αντίγραφα) προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι

διαδικασίες πληρωμής.

ΆΡΘΡΟ 7: ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

1. Ο Δήμος Καρπενησίου είναι ο µόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων,

συμπεριλαμβανομένου των αναδόχων, σχετιζομένων είτε µε το καθεστώς ιδιοκτησίας και τη χρήση

των χώρων παρέμβασης είτε µε τη µη λήψη όλων των κατά Νόµο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων

και τη µη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση του έργου.

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

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

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

παρούσα σύμβαση και τον νόµο υποχρεώσεις του Δήµου, ο Δήµος Καρπενησίου ευθύνεται κατά

Νόµο έναντι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στην περίπτωση αυτή η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

διατηρεί αξιώσεις αποζημίωσης έναντι του Δήµου.

3. Ο Δήµος Καρπενησίου είναι ο µόνος υπεύθυνος για καταβολή αποζημιώσεων και για την

εκπλήρωση των προβλεπόμενων στην εργολαβική σύμβαση και την κείμενη νομοθεσία υποχρεώσεων

έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων που διεκδικούν δικαιώματα από την

αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο αδυναμία ή καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης του

έργου.

4. Ο Δήµος οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητας του και γενικότερα να

µεριµνά για την οµαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση των έργων και την απορρόφηση

των πιστώσεων.

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

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

Ελλάδας και για οποιονδήποτε λόγο η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υποχρεωθεί, παρά την

αποκλειστική ευθύνη του Δήµου, 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.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τα συμβαλλόμενα µέρη για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ορίζουν Κοινή

Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου. Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) µέλη,
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εκπροσώπους των συμβαλλομένων µερών, µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους, και ειδικότερα:

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

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

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

2. Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Καρπενησίου:

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

Ο καθένας από τους συμβαλλομένους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποτεδήποτε

τονεκπρόσωπό του στην Επιτροπή με σχετική απόφασή του.

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

Σύμβαση

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ειδικότερα τις ακόλουθες

αρμοδιότητες:

α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύµφωνα µε τους

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

κάθελογαριασμού - πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρμοδίως από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε µέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη

υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης

γ) ενημερώνεται για την υλοποίηση της κατασκευής του έργου

δ) εισηγείται αιτιολογημένα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την ανάγκη τροποποίηση των

όρων τηςπρογραμματικής σύμβασης.

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

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

αναπληρωματικά µέλη της τρεις τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης

Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και έκτακτα

όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό µέλος της. Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία του

Δήμου ή στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Ευρυτανίας της Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας όπως ορίζεται ειδικότερα στην πρόσκληση του Προέδρου της. Η Επιτροπή

αποφασίζει νοµίµως για κάθε θέµα µεαπόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων µελών

της. Τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο

τους

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν από τις τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής υποβάλλει σε
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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.

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να πραγματοποιηθούν και με τηλεδιάσκεψη, χωρίς τη

φυσική παρουσία ορισμένων ή του συνόλου των μελών, και με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό

μέσο, το οποίο πρέπει να ορίζεται ρητώς στην πρόσκληση που απευθύνει ο Πρόεδρος στα

μέλη. Στην περίπτωση αυτή, η απαρτία της Επιτροπής, στην οποία προσμετρώνται και τα μέλη

που συμμετέχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, καταγράφεται από τον Πρόεδρο. Η

δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής της συνεδρίασης που παρέχεται από την τεχνολογία,

εφόσον χρησιμοποιηθεί, πρέπει να αποτρέπει οποιαδήποτε τροποποίηση των όσων

διαμείβονται στην τηλεδιάσκεψη και να βοηθά στην επεξεργασία των πρακτικών, χωρίς να

δημιουργούνται ασάφειες και αμφισβητήσεις.

ΑΡΘΡΟ 9 : 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 (για διάστημα έως και 12 μήνες), δύναται

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

συμβαλλόμενου, και τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Η

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

συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ

1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.

2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των αντισυμβαλλομένων, παρέχει

στον έτερο αντισυμβαλλόμενο το δικαίωµα να αξιώσει αποκατάσταση των συνεπειών των

αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε αντίθετη περίπτωση το δικαίωµα να

καταγγείλει τη σύμβαση µονοµερώς αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζηµία του, καθώς και

να εγείρει κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται στον νόµο ή ειδικώς στους όρους της

παρούσης προγραμματικής συμβάσεως.
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ΑΡΘΡΟ 11 : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων µερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία

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

Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, επιλύεται από τα αρµόδια ∆ικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα µέρη και προς

απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από

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

Για το Δήµο Καρπενησίου Για την Περιφέρεια Στερεάς

ΕλλάδοςΟ Δήµαρχος Ο Περιφερειάρχης

ΝΙΚΟΛΑΟΣΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΦΑΝΗΣΧ. ΣΠΑΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΧΡΟΝΟΔΡΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΣΕΛΑ- ΖΥΓΟΣ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΖΥΓΟΣ - ΑΝΩ ΕΣΩΧΩΡΙΑ »
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ: MHNEΣ
45

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
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Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Πρόκειται για χρήσιμο και αναγκαίο έργο….. Δεν έχουμε αντίρρηση.”

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 Καρπενησίου για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΣΕΛΑ- ΖΥΓΟΣ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΖΥΓΟΣ - ΑΝΩ ΕΣΩΧΩΡΙΑ» και ΚΕ
2018ΕΠ06600079, σύμφωνα με το ανωτέρω σχέδιο και την εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη για
την υπογραφή της.

2.Ορίζει δύο (2) μέλη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από πλευράς Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και τους αναπληρωτές τους από την Οικονομική Επιτροπή ως ακολούθως:

 Την κα Σεβαστή Γιορδαμή Π.Ε. Μηχανικών με αναπληρώτρια την κα Δήμητρα Μέντου Π.Ε.
Μηχανικών, υπάλληλοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας και

 Τον κ. Κωνσταντίνο Κοντοπάνο Π.Ε. Μηχανικών Αν.Προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας
Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας με αναπληρωτή του τον κ. Δημήτριο Πεταρούδη Τ.Ε. Μηχανικών
υπάλληλο στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 370

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας για το έργο
που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» με
τίτλο:«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΠΑΝΤΑΒΡΕΧΕΙ" ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», 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. 51076/506/17-03-
2021 έγγραφο της της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το 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.Η υπ' αριθμ. 2239/13-04-2017 (ΑΔΑ: Ω4ΛΩ7ΛΗ-ΥΥ4) απόφαση ένταξης της πράξης στο
Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014-2020.
3.Οι υπ' αριθμ. 1284/9-5-2018 (ΑΔΑ:7Ν6Ε7ΛΗ-ΒΝ2) 1η τροποποίηση και υπ' αριθμ. 1884/18-
9-2020 (ΑΔΑ:ΩΓ2Χ7ΛΗ-Λ3Η ) 2η τροποποίηση απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π.
Στερεά Ελλάδα 2014-2020.
4.Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 266/38226/27-3-2019 (ΑΔΑ:ΨΔΤΞΟΡ10-8Ω7) απόφαση έγκρισης
μελέτης
5. Το με αριθμ. Πρωτ. 50423/486/10-03-2021 έγγραφο Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ευρυτανίας

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με την υπ' αριθμ. 2239/13-04-2017 (ΑΔΑ: Ω4ΛΩ7ΛΗ-ΥΥ4) απόφαση το έργο εντάχθηκε

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».
Με την υπ' αριθμ. 1284/9-5-2018 (ΑΔΑ:7Ν6Ε7ΛΗ-ΒΝ2) απόφαση πραγματοποιήθηκε η 1η

τροποποίηση της πράξης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».
Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 266/38226/27-3-2019 (ΑΔΑ:ΨΔΤΞΟΡ10-8Ω7) απόφαση της

Δ/νσης Δασών Ευρυτανίας εγκρίθηκε η μελέτη δημόσιου δασοτεχνικού έργου «Ανάπλαση
Περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή ‘Πανταβρέχει’ του Δήμου Καρπενησίου».
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Με την υπ' αριθμ. 1884/18-9-2020 (ΑΔΑ:ΩΓ2Χ7ΛΗ-Λ3Η ) απόφαση πραγματοποιήθηκε η
2η τροποποίηση της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

Με το με αριθμ. Πρωτ. 50423/486/10-03-2021 έγγραφο της, η Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ευρυτανίας
διαβίβασε προς έγκριση το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης του εν λόγω έργου.

Σκοπός της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκτέλεση του δημόσιου
δασοτεχνικού έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
"ΠΑΝΤΑΒΡΕΧΕΙ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις που
βρίσκονται μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου της Περιφερειακής Ενότητας
Ευρυτανίας.

Αντικείμενό της παρούσας σύμβασης είναι η εκτέλεση έργων που αφορούν την ανάπλαση
του περιβάλλοντος χώρου για άσκηση δασικής αναψυχής, ολιγόλεπτης ανάπαυσης και υπαίθριου
γεύματος στην περιοχή "Πανταβρέχει" του Δήμου Καρπενησίου Π.Ε. Ευρυτανίας, με στόχο την
αισθητική αναβάθμιση, την ευρύτερη ανάπτυξη και προαγωγή του ορεινού τουρισμού στην
περιοχή καθώς και τη συντήρηση της υφιστάμενης Κρεμαστής γέφυρας.

Το έργο κρίνεται αναγκαίο, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και είναι προς όφελος της τοπικής
κοινωνίας. Είναι σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας
Ευρυτανίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αναβάθμιση της ζωής των πολιτών, και
συνακόλουθα η τελευταία αντλεί ωφέλεια από τη πραγμάτωσή του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

«για την εκτέλεση δημόσιου δασοτεχνικού έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΠΑΝΤΑΒΡΕΧΕΙ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Δήμου
Καρπενησίου Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας»

Σήμερα την ......../............................../ 2021

Οι Παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας που νομίμως εκπροσωπείται
από τoν Ασκούντα καθήκοντα Συντονιστή κ. Κωνσταντίνο Λ. Παππά και

2. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Φάνη
Χ. Σπανό

Έχοντας υπόψη:
• Το Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα»(ΦΕΚ Α΄7),όπως ισχύει
• Το Ν. 998/79 «Περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της

Χώρας».(ΦΕΚ Α΄289), όπως ισχύει
• Το Ν. 3208/03 «Προστασία των Δασικών Οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου,

ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 303/τ.Α΄/24-12-2003), όπως ισχύει

• Το άρθρο 57 παρ. 13 του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6
παρ.14 του Ν. 2240/94(153 Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 άρθρο 29 Ν. 3937/2011
«Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/τΑ/31-3-2011),καθώς και με
την παρ. 3 του άρθρου 53 του Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος κλπ.».
(ΦΕΚ 24 Α΄),

• Το άρθρο 225 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»(ΦΕΚ
114Α΄),

• Το άρθρο 18 παρ. 13 του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2
του άρθρου 7 του Ν. 2839/00(196 Α΄),

• Το Π.Δ. 437/81, «περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων».(ΦΕΚ 120 Α΄),
• Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2015/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016),
όπως ισχύουν.
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• Την αριθμ. 66102/970/23-2-95 απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας «Ρύθμιση θεμάτων
που αφορούν τη δημιουργία χώρων διημέρευσης και υπαίθριας αναψυχής στα δάση και
τις δασικές εκτάσεις της Χώρας» (ΦΕΚ 170/τ. Β’/14-03-95),

• Το Π.Δ.146/88 «Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε
θέματα έργων που εκτελούνται από τις υπηρεσίες του Υπ. Γεωργίας».(ΦΕΚ 65 Α΄),

• Τον Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/22-10-98) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες
και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,

• Τα άρθρα 8, 100 και 280 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α΄/7-06-10) και το
άρθρο 8 του Ν. 4071/2012.

• Την αρίθμ. 92801/31-12-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών περί Αυτοδίκαιης
απαλλαγής του Νικολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου από τα καθήκοντα του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας και ορισμού ασκούντος
καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ
1094/Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2020)

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

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

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

• Η υπ' αριθμ. 2239/13-04-2017 (ΑΔΑ: Ω4ΛΩ7ΛΗ-ΥΥ4) απόφαση ένταξης της πράξης στο
Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014-2020.

• Η υπ' αριθμ. 1284/9-5-2018 (ΑΔΑ:7Ν6Ε7ΛΗ-ΒΝ2) 1η τροποποίηση απόφασης ένταξης
της πράξης στο Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014-2020.

• Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 266/38226/27-3-2019 (ΑΔΑ:ΨΔΤΞΟΡ10-8Ω7) απόφαση έγκρισης
μελέτης δημόσιου δασοτεχνικού έργου «Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή
‘Πανταβρέχει’ του Δήμου Καρπενησίου».

• Η υπ' αριθμ. 1884/18-9-2020 (ΑΔΑ:ΩΓ2Χ7ΛΗ-Λ3Η ) 2η τροποποίηση απόφασης ένταξης
της πράξης στο Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014-2020.

• Την αριθμ. …………………… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής
Σύμβασης,

• Το με αριθμ. …………………… έγγραφο της αρμόδιας Δ/νσης Δασών Ευρυτανίας και τη
σχετική αλληλογραφία για τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης

• Την αριθμ. .................... σχετική εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Συντονισμού και
Επιθεώρησης Δασών της Α.Δ.Θ.Σ.Ε

συμφώνησαν στη σύναψη της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης:

ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός - Αντικείμενο της Σύμβασης
Σκοπός της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκτέλεση του δημόσιου δασοτεχνικού
έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΠΑΝΤΑΒΡΕΧΕΙ" ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις που βρίσκονται μέσα στα
διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

Αντικείμενό της είναι η εκτέλεση έργων-κατά τα ως άνω-που αφορούν την ανάπλαση του
περιβάλλοντος χώρου για άσκηση δασικής αναψυχής, ολιγόλεπτης ανάπαυσης και
υπαίθριου γεύματος στην περιοχή "Πανταβρέχει" του Δήμου Καρπενησίου Π.Ε.
Ευρυτανίας, με στόχο την αισθητική αναβάθμιση , την ευρύτερη ανάπτυξη και
προαγωγή του ορεινού τουρισμού στην περιοχή καθώς και τη συντήρηση της

ΑΔΑ: 60ΔΡ7ΛΗ-9ΡΟ



Page 18 of 110

υφιστάμενης Κρεμαστής γέφυρας.

ΑΡΘΡΟ 2: Περιγραφή του Έργου

Το έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση των παρακάτω παρεμβάσεων όπως εγκρίθηκαν με την υπ΄
αριθμ, 266/38226/27-3-2019 (ΑΔΑ:ΨΔΤΞΟΡ10-8Ω7) απόφαση της Δ/νσης Δασών Ευρυτανίας:

Α. Κεντρικός χώρος αναψυχής στο παρόχθιο πλατανοδάσος
 Κατασκευή ξύλινης περίφραξης περιμετρικά του χώρου αναψυχής.
 Κατασκευή καθιστικών με λιθόδμητα βάθρα και ξύλινες σανίδες για κάθισμα .
 Κατασκευή τραπεζόπαγκων με λιθόδμητα βάθρα και ξύλινες σανίδες για τραπέζι και

κάθισμα
 Κατασκευή κάδων απορριμμάτων για την καθαριότητα του χώρου
 Κατασκευή πλατύσκαλων για την εύκολη διακίνηση των επισκεπτών
 Κατασκευή πέτρινης βρύσης
 Κατασκευή κιόσκι ενημέρωσης
 Κατασκευή πέτρινων τοιχίων στήριξης μονοπατιού και πρανών
 Διαμόρφωση μονοπατιών
 Κατασκευή υδρομάστευσης και μεταφορά νερού στο χώρο αναψυχής
 Συντήρηση του δρόμου που διέρχεται έμπροσθεν του χώρου αναψυχής.
 Δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων
 Κατασκευή αφοδευτηρίων και βόθρου
 Κατασκευή αποδυτηρίων
 Κατασκευή μεγάλων και μικρών ψησταριών
 Καθαρισμός του χώρου – κλαδεύσεις.

Β. Κρεμαστή Γέφυρα - Μονοπάτια
6. Επισκευή κρεμαστής γέφυρας.
7. Συντήρηση διάνοιξη μονοπατιού προς και μετά τη γέφυρα.
8. Περίφραξη επικίνδυνων τμημάτων μονοπατιού.

Γ. Θέση Θέας 1 στο δρόμο κατάντη οικισμού Στουρνάρας στο πλάτωμα του ελιγμού
3. Κατασκευή θέσης θέας με κιόσκι
4. διαμόρφωση του εδάφους,
5. οριοθέτηση του χώρου με ξύλινη περίφραξη

Δ. Θέση Θέας 2 Δίπλα στη σιδερένια γέφυρα στην έξοδο προς Ροσκά
Υπάρχει πλάτωμα για κατασκευή χώρου υποδοχής και ενημέρωσης μια και αρχίζει- καταλήγει
και το μονοπάτι από τη γέφυρα.

 Κατασκευή θέσης θέας με κιόσκι
 διαμόρφωση του εδάφους,
 οριοθέτηση του χώρου με ξύλινη περίφραξη
 Διαμόρφωση χώρου θέας με κιόσκι
 Πινακίδα ενημέρωση
 Πέτρινη βρύση με δεξαμενή υδρομάστευσης
 χώρος πάρκινγκ

Άρθρο 3: Τρόπος εκτέλεσης των έργων
1. Τα έργα ανατίθενται ή εκτελούνται από την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας , σύμφωνα με
την νομοθεσία που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση Β΄ βαθμού τηρουμένων των όρων και
περιορισμών της παρούσης.
2. Οι μελέτες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στην 66102/970/23-2-95
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απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας (Σχετική εγκύκλιος Αρ. Πρωτ.169694\6997\17-10-1983
«Οδηγίες και σχέδια σύνταξης μελετών διαχείρισης προστατευόμενων φυσικών περιοχών και
χώρων υπαίθριας αναψυχής).
3. Η έγκριση των μελετών έχει γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την μελέτη και
κατασκευή των δημόσιων δασοτεχνικών έργων (Π.Δ. 437/81, 146/88, 3669/2008, 4412/2016 και
66102/970/23-2-95 απόφαση Υφ. Γεωργίας).
4. Η επίβλεψη και εποπτεία των κατασκευών γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει το
φορέα εκτέλεσης του έργου.

Άρθρο 4: Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα έργων που μελετώνται
ή εκτελούνται με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση
 «Φορέας κατασκευής του έργου» είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή

Ενότητα Ευρυτανίας
 «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων της

Π.Ε. Ευρυτανίας, στελεχωμένη με το απαιτούμενο δασοτεχνικό, επιστημονικό και λοιπό
προσωπικό, το οποίο εφόσον δεν υπάρχει προσλαμβάνεται για τις ανάγκες του έργου.

 «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Ευρυτανίας και κατά περίπτωση σύμφωνα με το Π.Δ 7/2013 η Οικονομική Επιτροπή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 176 Ν.
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ
85Α΄/11.4.2012) είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων
και τη διεξαγωγή και κατακύρωση των δημοπρασιών και διαγωνισμών, καθώς και τη
συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς
επιστήμονες, υπαλλήλους της Περιφέρειας ή Δημοσίους υπαλλήλους. Η συγκρότηση των
επιτροπών για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 Ν. 4024/2011(ΦΕΚ Α΄226/2011)

 Η Δνση Δασών Ν. Ευρυτανίας δίνει τις κάτωθι προεγκρίσεις, σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 53 του Ν. 4042/2012 :
i) προέγκριση του τεύχους Δημοπράτησης (ελέγχεται η διακήρυξη, η κατηγορία πτυχίων των

εργοληπτών που μπορούν να συμμετέχουν, ο χρόνος εκτέλεσης καθώς και η Ειδική
Συγγραφή Υποχρεώσεων ( Ε.Σ.Υ. )

ii) προέγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών ( Α. Π. Ε. ) και τον καθορισμό τιμών
νέων εργασιών

iii) προέγκριση για παράταση του χρόνου εκτέλεσης.
 Επιβλέποντες για την εκτέλεση των έργων της Π.Σ. ορίζονται Δασολόγοι (απόφοιτοι Α.Ε.Ι.) ή

Δασοπόνοι (απόφοιτοι Τ.Ε.Ι.) της «Διευθύνουσας Υπηρεσίας».
 Τεχνικά Συμβούλια: Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας
 Αιτήσεις θεραπείας. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα
Καλλικράτης», αρμόδιος να αποφανθεί επί των αιτήσεων θεραπείας του αναδόχου του έργου
είναι ο Ελεγκτής Νομιμότητας, ο οποίος προΐσταται της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας
ΟΤΑ, η οποία έχει συσταθεί με τον ως άνω νόμο. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της
υπηρεσίας αυτής, αρμόδιος να αποφαίνεται επί των ανωτέρω αιτήσεων είναι, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 238 παρ 1 του ιδίου νόμου, ο Γενικός Γραμματέας της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης (σύμφωνα και με το Π.Δ 7/2013).

Άρθρο 5: Επιτροπή Επίλυσης Διοικητικών Διαφορών
Η επιτροπή αυτή είναι διμερής και απαρτίζεται από δύο εκπροσώπους από κάθε συμβαλλόμενο,
που μαζί με τον αναπληρωτή του ορίζονται ως ακολούθως:

α) Για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας:
1. Ο εκάστοτε Γενικός Δ/ντής Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων με τον νόμιμο αναπληρωτή του,
ως πρόεδρος.
2. Ο εκάστοτε Διευθυντής Δασών Ευρυτανίας με τον νόμιμο αναπληρωτή του.
β) Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:
1.Ο Περιφερειάρχης, με το νόμιμο αναπληρωτή του
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2.Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας, με το νόμιμο αναπληρωτή του

Οι αρμοδιότητες του οργάνου επίλυσης διοικητικών διαφορών είναι οι εξής:
 Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την ερμηνεία και

εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
 Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων αναγκαίων για την εφαρμογή των

όρων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
 Η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αποτελούν αφετηρίες δικαιωμάτων και

υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων.

Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και ισχύουν εφόσον στη
διαμόρφωση της πλειοψηφίας μετέχει και ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη του προέδρου.
Η επιτροπή συγκαλείται από τον πρόεδρο όταν ζητηθεί από ένα εκ των συμβαλλόμενων μερών.

Άρθρο 6: Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης
Τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της σύμβασης, συμφωνούν
στη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης, για την παρακολούθηση της εφαρμογής της
παρούσας προγραμματικής σύμβασης, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 100 παρ. 2.α. του Ν.
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/ Α΄/7-06-10) .

Η επιτροπή παρακολούθησης είναι τετραμελής και αποτελείται από :

 Έναν Εκπρόσωπο της Δ/νσης Δασών Ν. Ευρυτανίας, με τον αναπληρωτή του, ο
οποίος ορίζεται ως πρόεδρος της επιτροπής .

 Έναν Εκπρόσωπο του Δασαρχείου Καρπενησίου με τον αναπληρωτή του.
 Δύο εκπροσώπους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Ευρυτανίας με τους

αναπληρωτές τους.

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί υπαλληλος που θα ορίσει η Προϊσταμένη Αρχή.

Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Ευρυτανίας θα ορισθούν με απόφαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου και οι εκπρόσωποι των δασικών υπηρεσιών θα ορισθούν με
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης παρακολουθεί την εκτέλεση των έργων και την τήρηση των
όρων της σύμβασης. Η επιτροπή στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της θα κάνει αναφορές στην
Επιτροπή Επίλυσης Διοικητικών Διαφορών, για την πορεία εκτέλεσης των έργων και την τήρηση
ή μη των υποχρεώσεων της συμβαλλόμενης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και θα εισηγείται
κάθε τι που κρίνει σκόπιμο για την καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος που προβλέπει η
παρούσα Προγραμματική Σύμβαση και , γενικότερα, για την ορθή εφαρμογή της.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης θα συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση του προέδρου, με την
παρουσία όλων των μελών της οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Οι αποφάσεις της
επιτροπής κοινοποιούνται στην Επιτροπή Επίλυσης Διοικητικών Διαφορών και σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη του προέδρου.
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής θα τηρούνται και θα φυλάσσονται από τον
γραμματέα της επιτροπής.
Το έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης θα διαρκέσει καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της
παρούσας Σύμβασης.

Άρθρο 7: Δαπάνη -Χρηματοδότηση του έργου
Ο προϋπολογισμός του Έργου, ανέρχεται στο ύψος των 240.000,00€, (συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 24% ) και με στρογγυλοποίηση των επιμέρους δαπανών, αναλύεται ως εξής:

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ (€)
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 11.407,64
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2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ- ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ- 17.567,09
3. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 25.364,10
4. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9.605,50
5. ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 61.056,50
6. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ 9.369,30
7. ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ 4.340,50
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 138.710,63
Γ.Ε & Ο.Ε (18%) 24.967,91
ΣΥΝΟΛΟ 163.678,54
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 24.551,78
ΣΥΝΟΛΟ 188.230,32
ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 2.191,05
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 3.127,02
ΣΥΝΟΛΟ 193.548,39
Φ.Π.Α. (24%) 46.451,61
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 240.000,00

Η δαπάνη του έργου θα καλυφθεί εξολοκλήρου με μέριμνα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
από πόρους που έχει εξασφαλίσει η ίδια με την ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5000518.

Άρθρο 8: Χρονική διάρκεια της σύμβασης
1. Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και ορίζεται
σε σαράντα πέντε μήνες (45). Σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών η εκτέλεση της σύμβασης
μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους όρους για ένα (1) έτος ακόμη, μετά από αίτηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σχετική γνώμη της Επιτροπής Επίλυσης Διοικητικών Διαφορών
(άρθρο 8) και με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς
Ελλάδας.
2. Η σύμβαση μπορεί να διακοπεί μονομερώς από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Επίλυσης
Διοικητικών Διαφορών, εάν στη πορεία εκτέλεσης της διαπιστωθεί η συστηματική άρνηση από
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Ευρυτανίας, να συνεργαστεί και να εκπληρώσει τις
προβλεπόμενες από την παρούσα σύμβαση υποχρεώσεις της, με αποτέλεσμα να δημιουργείται
κίνδυνος για τη σωστή εκτέλεση των έργων και την προστασία του δασικού χαρακτήρα της
έκτασης και του οικοσυστήματος της περιοχής. Στην περίπτωση αυτή συνεχίζονται οι
προγραμματισμένες εργασίες από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία και η δαπάνη τους
καταλογίζεται σε βάρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Ευρυτανίας.

Άρθρο 9: Χρονοδιάγραμμα
Τα έργα θα εκτελούνται σύμφωνα με ετήσια προγράμματα που θα συντάσσονται από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία και θα εγκρίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του
Π.Δ/τος 437/81, που ισχύουν και για τη θεώρηση και έγκριση των μελετών.

Άρθρο 10: Τροποποίηση της σύμβασης
1. Καμία τροποποίηση της Π.Σ. δεν γίνεται όσον αφορά το αντικείμενό της και τον τρόπο
εκτέλεσης των έργων (Άρθρο 1 και 3)
2. Για τυχόν τροποποίηση σε άλλα σημεία της Π.Σ., εκτός των ανωτέρω, απαιτείται η σύμφωνη
γνώμη αμφοτέρων των συμβαλλομένων, μετά από εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Δασών και
Αγροτικών Υποθέσεων
3. Η μη άσκηση δικαιωμάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων, η ανοχή καταστάσεων αντίθετων
προς τη σύμβαση αυτή ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η παρούσα, από
οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων
μερών από δικαιώματα ούτε απαλλαγή από υποχρέωσή τους ούτε αναγνώριση δικαιωμάτων
στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται ρητά από την παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 11: Διαχείριση του έργου
Τα έργα που δεν αφορούν άμεσα υποδομή δασικής αναψυχής θα παραδοθούν μετά την
ολοκλήρωσή τους στο αρμόδιο Δασαρχείο.

ΑΔΑ: 60ΔΡ7ΛΗ-9ΡΟ



Page 22 of 110

Η χρήση των έργων- εγκαταστάσεων δασικής αναψυχής, μετά την ολοκλήρωση τους, ανατίθεται
αρμοδίως στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που δεσμεύεται για την επί είκοσι (20) έτη, από
ίδιες πιστώσεις, συντήρησή τους, σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του δάσους, καθώς και
για την εύρυθμη λειτουργία του χώρου και την εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του
χώρου δασικής αναψυχής, που θα πρέπει να εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση του έργου, κατά τα
οριζόμενα στην 66102/970/23-2-95 απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας, από την αρμόδια
Δασική Υπηρεσία. Η κυριότητα της έκτασης πάντως παραμένει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Άρθρο 12: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Ευρυτανίας αναλαμβάνει:
14. Να λαμβάνει τις προεγκρίσεις της παρ 5 του άρθρου 4 της Π.Σ. από τη Δ/νση Δασών

Ευρυτανίας
15. Να εφαρμόσει τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 2342/95, όπως αυτή τροποποιήθηκε

με το άρθρο 23 του Ν. 3470/28-6-06, με εφαρμοστική την αρ. 334133/06 ΚΥΑ (αφορά στη
κράτηση του 6‰ από τους αναδόχους των έργων και την κατάθεση του στον Ειδικό
Λογαριασμό «Δικαιώματα Γεωτεχνικών» (Δ.Ο.Υ. ΚΑΕ 3425).

16. Να έχει τη διεύθυνση, επίβλεψη και ευθύνη παραλαβής του έργου με ειδικά για το σκοπό
αυτό προσλαμβανομένου Δασολόγου ή και Δασοπόνου, πτυχιούχων ΑΕΙ ή ΤΕΙ αντίστοιχα,
καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου.

17. Να εφαρμόσει τις σχετικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας για την εκτέλεση δασοτεχνικών
έργων σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, ως και τις σχετικές οδηγίες των αρμοδίων
Δασικών Υπηρεσιών για την προστασία του δάσους από πυρκαγιές, καταστροφές
βλάστησης, και εν γένει βλάβες στο οικοσύστημα, καθώς και ειδικότερα για τα έργα δασικής
αναψυχής τις διατάξεις της αριθμ. 66102/970/23-2-95 απόφασης του Υφυπουργού Γεωργίας.

18. Να ενημερώνει την επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης για την έναρξη και την
πρόοδο των εργασιών και στο τέλος κάθε έτους να υποβάλει αναλυτικά απολογιστικά
στοιχεία.

19. Να αναρτήσει ειδική πινακίδα στον τόπο εκτέλεσης του έργου, με δαπάνη του, όπου θα
αναγράφεται εκτός των άλλων, ότι το έργο εκτελείται με τη συνεργασία της
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

20. Ευθύνη για προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας της Π.Σ. από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν
προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012.

Άρθρο 13: Ρήτρες
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι
ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να
αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση
αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους έχει ο
αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.

Άρθρο 14: Ακροτελεύτιο
Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της υπογράφεται
ως ακολούθως σε τέσσερα αντίτυπα (4) από τα οποία έκαστος των συμβαλλομένων θα λάβει
δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας

Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή

Κωνσταντίνος Λ. Παππάς

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Φάνης Χ. Σπανός
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Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Πρόκειται για χρήσιμο και αναγκαίο έργο….. Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει τη σύναψη και το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας για το έργο που
χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» με
τίτλο:«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΠΑΝΤΑΒΡΕΧΕΙ" ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», σύμφωνα με το ανωτέρω σχέδιο και εξουσιοδοτεί τον
Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

2.Ορίζει δύο (2) μέλη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από πλευράς Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και τους αναπληρωτές τους από την Οικονομική Επιτροπή ως ακολούθως:

 Την κα Σεβαστή Γιορδαμή Π.Ε. Μηχανικών με αναπληρώτρια την κα Δήμητρα Μέντου
Π.Ε. Μηχανικών, υπάλληλοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας και

 Τον κ. Κωνσταντίνο Κοντοπάνο Π.Ε. Μηχανικών Αν.Προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας
Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας με αναπληρωτή του τον κ. Δημήτριο Πεταρούδη Τ.Ε. Μηχανικών
υπάλληλο στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 371

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 17ο:Δημοπράτηση του έργου«Κατασκευή υδραυλικού αναβαθμού και προσωρινής
γέφυρας κατάντη παλαιάς γέφυρας Βίστριζας» προϋπολογισμού: 1.300.000,00€,Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.51816/2826/12-
03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει :
 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 έργου:
«Κατασκευή υδραυλικού αναβαθμού και προσωρινής γέφυρας κατάντη παλαιάς γέφυρας
Βίστριζας» προϋπολογισμού: 1.300.000,00€.

 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.
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4. Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες
αποφάσεις και έγγραφα όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές
δημοπρασίες, στη διακήρυξη κλπ., (ειδικότερα: άρθρο 2.3 διακήρυξης-παροχή
συμπληρωματικών πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6 διακήρυξης-
απόφαση αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας
ηλεκτρονικής προσφοράς και απόρριψή της στο υποσύστημα πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, άρθρο 4.1.α διακήρυξης-κοινοποίηση στους
προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.θ διακήρυξης-κοινοποίηση
στους προσφέροντες την απόφαση έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης και παροχή
πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.ι
διακήρυξης-γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές,
την ημέρα και ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού,
άρθρο 4.2.α διακήρυξης-πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου,
άρθρο 4.2.γ διακήρυξης-πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.δ διακήρυξης-κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης,
μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο και ανάρτηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον χώρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», άρθρο 4.2.ε διακήρυξης-πρόσκληση για
υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης
και πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού στον προσωρινό ανάδοχο, άρθρο 4.3
διακήρυξης-Κοινοποίηση προδικαστικής προσφυγής σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο και
ειδοποίηση και παροχή πρόσβασης στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού και
διαβίβαση στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τον πλήρη φάκελο της
υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής κλπ.), ώστε οι επιμέρους διαδικασίες και
φάσεις του ηλεκτρονικού διαγωνισμού να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα
και μέσω πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή της ΔΤΕ/ΠΣΕ), να κοινοποιούνται και να
ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 372

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της διαγωνιστικής
διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την παρ. 2.γ, του
άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με το άρθρο 32 Α, του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το Ν.
4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα ορεινής κοίτης
υδατορεμάτων και χειμάρρων που συμβάλλουν στο Σπερχειό ποταμό»,Π.Ε. Φθιώτιδας,
προϋπολογισμου: 370.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 51243/2794/11-03-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ’αριθμ. 2/11-03-2021 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης
της διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,
σύμφωνα με την παρ. 2.γ, του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με το άρθρο 32 Α, του
Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το Ν. 4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης του
έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΣΠΕΡΧΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ»,προϋπολογισμου:
370.000,00 € με ΦΠΑ.

2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στον οικονομικό φορέα “ΟΛΓΑ ΤΣΩΝΗ”, με ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης είκοσι ένα τοις εκατό (21,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της
μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 373

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του διαγωνισμού-
δημοπρασίας, του έργου «Επισκευή αποθήκης άλατος και δημιουργία νέων χώρων»Π.Ε.
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Φωκίδας, προϋπολογισμού 50.000,00€ με ΦΠΑ.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 51657/1136/11-03-

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 το υπ’αριθμ. ΙΙ/03-03-2021 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
δημοπρασίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ
ΧΩΡΩΝ»Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 50.000,00€ με ΦΠΑ.

2.Κατακυρώνει τη σύµβαση του εν λόγω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση "ΠΑΛΙΟΥ-ΛΙΑΡΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ’’, με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ (37%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 374

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας,του έργου «Επισκευή ορειβατικού καταφυγίου Βαρδουσίων»,προϋπολογισμού
240.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε.Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 52136/1141/12-03-
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 την υπ’αριθμ. ΙΙ/11-03-2021 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Επισκευή ορειβατικού καταφυγίου
Βαρδουσίων»,προϋπολογισμού 240.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε.Φωκίδας, με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 94746.

2.Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση “ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ’’, με Α.Α Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 178967 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (35,14%) επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 375

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή νέας γέφυρας τύπου
μπέλεϋ επί του Σπερχειού ποταμού στην περιοχή Καστρίου Ν.Φθιώτιδας», προϋπολογισμού
350.000,00€ αναδόχου ΓΩΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 14213/814/24-02-
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 επεσήμανε: “Θεωρούμε λογικό το αίτημα της παράτασης της συγκεκριμένης
εργολαβίας, που σωστά αντιμετωπίζει η υπηρεσία.…… Συμφωνούμε με την εισήγηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή νέας
γέφυρας τύπου μπέλεϋ επί του Σπερχειού ποταμού στην περιοχή Καστρίου Ν.Φθιώτιδας»,
αναδόχου ΓΩΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ μέχρι την 30-09-2021 «με αναθεώρηση» σύμφωνα με τις
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διατάξεις της παρ. 8 (α) του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 376

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας χρονοδιαγράμματος εργασιών του έργου
«Προστασία διαβρωμένων ακτών παραλίας Τολοφώνας»προϋπολογισμού 800.000,00€ , Π.Ε.
Φωκίδας,αναδόχου: Δ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΔΕ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 35153/791/18-02-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Θεωρούμε λογικό το αίτημα της παράτασης της συγκεκριμένης
εργολαβίας, που σωστά αντιμετωπίζει η υπηρεσία.…… Συμφωνούμε με την εισήγηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας των εργασιών του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΑΚΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ» αναδόχου: Δ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,
ΕΔΕ,με αναθεώρηση, που δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, μέχρι τις
30-04-2021, σύμφωνα με την παρ.8α του αρθ 147 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 377

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 23ο: α) Έγκριση διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την "Μίσθωση
μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021
στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου", προϋπολογισμού 73.904,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και β) Έγκριση των όρων της συνημμένης Διακήρυξης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 52152/508/12-03-
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:
α)την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή,
ανάδειξης αναδόχου για την "Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και
αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του Δήμου
Καρπενησίου" της Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 73.904,00€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.

β) τους όρους της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο.

2.Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ευρυτανίας για τον καθορισμό της
ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 της ΣΑΕΠ 566.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 378

ΘΕΜΑ 24ο: α) Έγκριση διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την "Μίσθωση
μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021
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στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων", προϋπολογισμού 73.904,00€ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. και β) Έγκριση των όρων της συνημμένης Διακήρυξης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 52207/510/12-03-
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:
α)τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή,
ανάδειξης αναδόχου για την "Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και
αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του Δήμου
Αγράφων" της Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 73.904,00€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α..

β) τους όρους της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο.

2.Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ευρυτανίας για τον καθορισμό της
ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 της ΣΑΕΠ 566.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 379

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την
Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 50831/2788/11-03-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φθιώτιδας ,
για την άμεση αποκατάσταση ζημιών σε
δίκτυα υποδομών μας (οδοποιίας, τεχνικά
κα) στην περοχή της Δ.Ε. Μακρακώμης και
Δ.Ε. Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης
από 18/09/2020 έως 07/10/2020

2014ΕΠ56600010
ΣΥΛΕΒΙΣΤΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
9.920,00€
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2.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φθιώτιδας ,
για τον καθαρισμό και μεταφορά προϊόντων
από φερτές ύλες για την αποκατάσταση
των παρακάτω βλαβών στην γέφυρα της
επαρχιακής οδού Περιβόλι - Αργύρια στην
Τ.Κ. Αργύρια του Δήμου Μακρακώμης
Από 21/11/2020 έως 24/11/2020

2014ΕΠ56600010

Χ ΚΑΙ Κ ΤΕΧΝΙΚΗ

Ι. Δ.

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ

- ΓΕΡ. Ε.

ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε.

2.777,60€

ΣΥΝΟΛΟ 12.697,60

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 380

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την
Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε.
Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 51111/142/11-03-
2021 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φωκίδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή ψήφισε υπέρ επισημαίνοντας ότι είναι ο απολογιστικός πίνακας των
οικονομικών φορέων για τους αποχιονισμούς από 2-1-2021 έως 5-2-2021 όπου ήταν η
περίοδος με τα περισσότερα χιόνια.
Στη συνέχεια πρότεινε να έχουνε τους αντίστοιχους πίνακες όλων των Περιφερειακών
Ενοτήτων ανά μήνα ώστε να έχουν ασφαλή συμπεράσματα σε συνεργασία με την
πολιτική προστασία για το συνολικό κόστος των αποχιονισμών κάθε έτους καθώς και
έλεγχο των δαπανών αναλόγως των χιονοπτώσεων

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου 2014ΕΠ56600016
Υποέργο 21 (έκτακτες ανάγκες 2021) από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για
την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε.
Φωκίδας όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2021 Π.Ε. Φωκίδας ,
για τον αποχιονισμό στο Εθνικό και
Επαρχιακό οδικό δίκτυο Άμφισσα-Γραβιά
και Λιλαία-Επτάλοφο-Όρια Ν. Βοιωτίας.
Από 15-01-2021 έως 27-01-2021

2014ΕΠ56600016 ΑΓΓΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ. 4.674,80€

2.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2021 Π.Ε. Φωκίδας ,
για τον αποχιονισμό στο Εθνικό και
Επαρχιακό οδικό δίκτυο Άμφισσας-Δελφών

2014ΕΠ56600016 ΑΛΤΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 2.864,40€
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και Ιτέα-Δεσφίνα-Όρια Νομού Βοιωτίας.
Από 16-01-2021 έως 18-01-2021

3.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2021 Π.Ε. Φωκίδας ,
για τον αποχιονισμό στο Επαρχιακό οδικό
δίκτυο Διαστ.Αμφίκλειας-Πολύδροσο-Αν.
Πολύδροσο-Διαστ. Αμφίκλειας, Φτερόλακα
Από 16/01/2021 έως 28/01/2021

2014ΕΠ56600016

ΠΑΝ.ΓΕΩΡΓΟ
ΥΣΗ &
ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΣ
Ο.Ε.

2.821,00€

4. 4

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2021 Π.Ε. Φωκίδας ,
για τον αποχιονισμό στο Επαρχιακό οδικό
δίκτυο Διαστ.Αμφίκλειας με Αν.Πολυδροσο-
Κελάρια
Από 04/01/2021 έως 19/01/2021

2014ΕΠ56600016 ΘΑΝΟΣ
ΔΗΜΟΣ 3.627,00€

5. 5
5
5

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας ,
για τον αποχιονισμό στο Εθνικό και
Επαρχιακό οδικό δίκτυο Άμφισσα-Γραβιά
και Λιλαία-Επτάλοφο-Όρια Ν. Βοιωτίας.
Από 16/01/2021 έως 18/01/2021

2014ΕΠ56600016 ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε 3.627,00€

6.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2021 Π.Ε. Φωκίδας ,
για τον αποχιονισμό στο Εθνικό και
Επαρχιακό οδικό δίκτυο Άμφισσας-Γραβιάς
και Λιλαίας-Επτάλοφου-Όρια Ν. Βοιωτίας.
Από 15/01/2021 έως 28/01/2021

2014ΕΠ56600016 ΚΑΝΤΖΟΣ
ΚΩ/ΝΟΣ 6.262,00€

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας ,
για τον αποχιονισμό στο Εθνικό και
Επαρχιακό οδικό δίκτυο Άμφισσα-Γραβιά
και Λιλαία-Επτάλοφο-Όρια Ν. Βοιωτίας.
Από 02/01/2021 έως 29/01/2021

2014ΕΠ56600016 ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 15.475,20€

7.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2021 Π.Ε. Φωκίδας ,
για αποχιονισμό, άρση καταπτώσεων,
απόφραξη τεχνικών στο Εθνικό και
Επαρχιακό οδικό δίκτυο Φράγμα-Ρέρεση,
Πεντάπολη-Στρώμη-Αθ. Διάκο.
Από 05/01/2021 έως 31/01/2021

2014ΕΠ56600016 ΚΡΟΝΟΣ Ε.Τ.Ε 15.233,40
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8.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας ,
για τον αποχιονισμό στο Επαρχιακό οδικό
δίκτυο Σπερνορεμα-Καλοσκοπή-
Καστριώτισσα-Παυλιανη
Από 16/01/2021 έως 27/01/2021

2014ΕΠ56600016 ΚΥΡΙΑΖΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ. 5.121,20€

9.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας ,
για τον αποχιονισμό στο Εθνικό και
Επαρχιακό οδικό δίκτυο Άμφισσα-Γραβιά
και Λιλαία-Επτάλοφο-Όρια Ν. Βοιωτίας.
Από 16/01/2021 έως 26/01/2021

2014ΕΠ56600016
ΑΦΟΙ
ΜΠΑΡΤΣΩΤΑ
Α.Τ.Ε.Β.Ε

4.588,00€

10.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας ,
για αποχιονισμό, άρση καταπτώσεων στο
Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο
Άμφισσα-Γραβιά και Άμφισα-Βουνιχώρα-
Μαλανδρίνο.
Από 04/01/2021 έως 02/02/2021

2014ΕΠ56600016
ΑΦΟΙ
ΠΑΠΑΛΕΞΗ
Ο.Ε

5.226,00€

11.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας ,
για τον αποχιονισμό στο Επαρχιακό οδικό
δίκτυο Λιλαία-Επτάλοφο-Όρια Ν. Βοιωτίας
και Πολύδροσο-Φτερόλακα.
Από 16/01/2021 έως 18/01/2021

2014ΕΠ56600016 ΠΟΝΤΙΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 2.659,80€

12.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας ,
για τον αποχιονισμό στο Εθνικό και
Επαρχιακό οδικό δίκτυο, Πενταγιοί, Κόκκινο
Φράγμα, Κροκύλιο.
Από 04/01/2021 έως 31/01/2021

2014ΕΠ56600016 ΡΑΠΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3.062,80€

13.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας ,
για τον αποχιονισμό στο Εθνικό και
Επαρχιακό οδικό δίκτυο, Καστράκι-Ρέρεση-
Στίλια-Μηλιά και Βουνιχώρα-Αμφισσα-
Γραβιά.
Από 16/01/2021 έως 04/02/2021

2014ΕΠ56600016 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ 10.391,20€
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14.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας ,
για τον αποχιονισμό στο Επαρχιακό οδικό
δίκτυο, Όρια Νομού-Άρτοτίνα-Πενταγιοί.
Από 16/01/2021 εώς 31/01/2021

2014ΕΠ56600016 ΤΡΙΒΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 4.842,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟΝ 90.475,80 €

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 381

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 52778/189/16-03-2021(ΑΔΑ:6Α6Ν7ΛΗ-4ΔΧ) Ορθή
Επανάληψη 18-03-2021,απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί απευθείας
ανάθεση εργασιών προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 52848/190/16-03-
2021 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα της Π.Ε. Φθιώτιδας) προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’αριθμ. 52778/189/16-03-2021(ΑΔΑ:6Α6Ν7ΛΗ-4ΔΧ) Ορθή Επανάληψη 18-03-
2021, απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί απευθείας ανάθεση εργασιών προς
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας 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 συμπλήρωση του μητρώου ιδιωτών που έχει εγκριθεί με την υπ. Αριθμ.
81828/28-12-2020 πρακτ. 49/28-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΦΥΘ7ΛΗ-ΜΡΞ) Απόφαση της Ο.Ε.με την
κατωτέρω επιχείρηση ως παρακάτω :
163 ΒΑΡΣΟΣ Δ-ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ. ΟΕ 099139940 ΦΑΡΣΑΛΑ
164 ΤΣΟΥΤΣΙΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 044394344 ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΙΑ
165 ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 044396534 ΛΑΜΙΑ

3.- Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών και μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων :
1)Το με Αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ 76282 μηχάνημα έργων τύπου εκσκαφέας φορτωτής ,
ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ προκειμένου να προβεί σε εργασίες για την αποκατάσταση
πρανών από καταπτώσεις σε περιοχές Βίτωλη-Ροβολιάρι, Πιτσωτά, Παλαιόκαστρο
2)Το με Αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ 133077 μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέας ερπ. , το με αριθμ.
ΜΕ 82339 μηχάνημα έργου τύπου λαστιχοφόρος φορτωτής και τα με αρ. ΜΙΡ 7189, ΤΚΕ6839
φορτηγά 15 τον. Και άνω ιδιοκτησίας ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε προκειμένου να προβεί σε εργασίες
για την αποκατάσταση κατεστραμμένων πρανών του Σπερχειού ποταμού στην περιοχή ΤΟΕΒ
Αμουρίου
3)Το με Αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ 91691 μηχάνημα τύπου εκσκαφέας ερπ. , το με αρ. ΜΕ78530
μηχάνημα τύπου εκσκαφέα λαστιχοφόρου και το με αρ. ΜΕ44514 μηχάνημα τύπου φορτωτή
λαστιχοφόρου ,τα με αρ. ΜΙΡ 3938,ΜΙΧ 3879, ΜΙΒ 6942 φορτηγά και το με αρ. ΜΙΒ 6942 όχημα
μεταφοράς ιδιοκτησίας ΣΤΕΡΕΟΔΟΜΗ ΑΤΕ , προκειμένου να προβεί σε εργασίες για τον
καθαρισμό ρεμάτων <<Καμαριώτη>>στην περιοχή του ΤΟΕΒ Μεξιατών.
Για την ανακατασκευή υδραυλάκων ΤΟΕΒ Λιανοκλαδίου -Αμουρίου-Ζηλευτού, για την εκτέλεση
εργασιών θα χρειαστούν :
α) σκυρόδεμα C16/20 εκτιμώμενης πσότητας 332,00μ3
β) δομικό πλέγμα Τ92εκτιμώμενης ποσότητας 4.390,00 kgr
γ) ξυλότυπο εκτιμώμενης ποσότητας 1140,00μ2

ΑΔΑ: 60ΔΡ7ΛΗ-9ΡΟ
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4) ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ για την ανακατασκευή υδραυλάκων ΤΟΕΒ Λιανοκλαδίου -
Αμουρίου-Ζηλευτού, για την εκτέλεση εργασιών θα χρειαστούν :
α) σκυρόδεμα C16/20 εκτιμώμενης ποσότητας 320,00μ3
β) δομικό πλέγμα Τ92εκτιμώμενης ποσότητας 4.200,00 kgr
γ) ξυλότυπο εκτιμώμενης ποσότητας 1080,00μ2
5) ΤΣΟΥΤΣΙΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ για την ανακατασκευή υδραυλάκων ΤΟΕΒ Λιανοκλαδίου -Αμουρίου-
Ζηλευτού, για την εκτέλεση εργασιών θα χρειαστούν :
α) σκυρόδεμα C16/20 εκτιμώμενης πσότητας 247,00μ3
β) δομικό πλέγμα Τ92εκτιμώμενης ποσότητας 1.495,00 kgr
γ) ξυλότυπο εκτιμώμενης ποσότητας 1000,00μ2
6)Το με Αριθμ. Κυκλοφορίας ΜΕ 44704 μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέας λαστιχοφόρος , το
με αρ. ΜΕ44671 μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέας φορτωτής , το με αρ. ΜΕ63653 μηχάνημα
έργου τύπου φορτωτής λαστιχοφόρος και το με αρ. ΜΙΤ1802 φορτηγό 10-15 τον. ιδιοκτησίας
ΣΤΟΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ προκειμένου να προβεί σε εργασίες για καθαίρεση,
εκσκαφή,απομάκρυνση, διαμόρφωση και αμμοχαλικόστρωση για τις προσβάσεις των Μ.Ε στα
σημεία των κατεστραμμένων τσιμενταυλακιών περιοχής ΤΟΕΒ Λιανοκλαδίου -Αμουρίου-
Ζηλευτού.
7)Το με Αριθμ. Κυκλοφορίας ΜΕ89512 μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέας φορτωτής και το με
αρ. ΡΙΥ4025 φορτηγό ιδιοκτησίας ΒΑΡΣΟΣ Δ-ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Κ. ΟΕ προκειμένου να προβεί σε
εργασίες για την κατασκευή τριών γεφυρών περιοχής ΤΟΕΒ 5ης και 6ης ζώνης
Θεσσαλιώτιδας .Για την εκτέλεση εργασιών θα χρειαστούν :
α) άντληση υδάτων 72 ώρες περίπου
β) θραυστό υλικό λατομείου περίπου 350κμ
γ) σκυρόδεμα καθαριότητας C10/12 περίπου 20κμ
δ) σκυρόδεμα C25/30 περίπου 140κμ
ε) σιδηρούς οπλισμός περίπου 14.000kgr
στ) ξυλότυπο εκτιμώμενης ποσότητας 480τμ
ζ) επίχωση με 3Α περίπου 80κμ
8) Το με Αριθμ. Κυκλοφορίας ΜΕ 88307 μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέας ερπυστριοφόρο, το
με αρ. ΜΕ82606 μηχάνημα έργου τύπου φορτωτής εκσκαφέας και τα με αρ. ΕΚΕ 2129 ,ΕΚΕ
2083 φορτηγά 15 τον. και άνω ιδιοκτησίας ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ , προκειμένου να
προβεί σε εργασίες για για καθαίρεση, εκσκαφή,απομάκρυνση, διαμόρφωση και
αμμοχαλικόστρωση για τις προσβάσεις των Μ.Ε στα σημεία των κατεστραμμένων
τσιμενταυλακιών περιοχής ΤΟΕΒ Λιανοκλαδίου -Αμουρίου-Ζηλευτού.
9) Το με Αριθμ. Κυκλοφορίας ΜΕ 118970 μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέας ερπ. το με αρ. ΜΕ
63626 μηχάνημα τύπου εκσκαφέας λαστιχοφόρος και το με αρ. ΜΙΡ 6619 φορτηγό 15 τον και
άνω ιδιοκτησίας ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ προκειμένου να προβεί σε εργασίες για τον
καθαρισμό και απομάκρυνση μπαζών σε αποστραγγισμένες τάφρους περιοχής δικαιοδοσίας
ΤΟΕΒ 5ης και 6ης ζώνης Θεσσαλιώτιδας.
10) Το με Αριθμ. Κυκλοφορίας ΜΕ 96258 , ΜΕ 82608, ΜΕ 44788 μηχανήματα έργου , τα με αρ.
Κυκλοφορίας ΑΜΕ 3135 , ΜΙΖ 8935 φορτηγά ιδιοκτησίας ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε
προκειμένου να προβεί σε εργασίες για την καθαίρεση υδραυλάκων ΤΟΕΒ Λιανοκλαδίου -
Αμουρίου-Ζηλευτού.. Για την αποκατάσταση των βλαβών θα απαιτηθούν
.α) σκυρόδεμα C16/20 περίπου 365 κμ
β) ξυλότυπος εκτιμώμενης ποσότητας 1010,00 τμ
γ) δομικό πλέγμα 1.365,00 τμ
10) Τα με Αριθμ. Κυκλοφορίας ΜΕ 131624 και ΜΕ 139739 μηχανήματα έργου τύπου εκσκαφέας
ερπ. το με αρ. ΜΕ 51823 μηχάμα έργου τύπου εκσκαφέας λαστ. , τα με αρ. ΜΙΖ 9875, ΜΙΝ
3598 ,ΜΙΤ 8327, ΜΙΤ 4466 και ΖΥΕ 8455 φορτηγά , το με αρ. ΜΕ 64601 μηχάνημα έργου
τύπου φορτωτή λαστ. το με αρ. ΜΕ 27889 μηχάνημα έργου τύπου προωθητής γαιών, το με αρ.
ΜΕ121667 μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέας λαστ. , το με αρ. ΜΕ116205 μηχάνημα έργου
τύπου ισοπεδωτής γαιών και τα με αρ. ΕΚΑ 4262, ΝΧΑ 2429 οχήματα μεταφοράς Μ.Ε
ιδιοκτησίας ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ προκειμένου να προβεί σε εργασίες για τον
καθαρισμό κεντρικής και μικρότερων τάφτων περιοχής δικαιοδοσίας ΤΟΕΒ Ξυνιάδας.
12)Την εκτέλεση των εργασιών α) σκυρόδεμα C16/20 εκτιμώμενης ποσότητας 332,00 τμ, β)
δομικό πλέγμα Τ92 εκτιμώμενης ποσότητας 4.390,00 κγμ, γ) ξυλότυπο εκτιμώμενης ποσότητας
1140 τμ από τον ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ , για την ανακατασκευή υδραυλάκων ΤΟΕΒ
Λιανοκλαδίου - Αμουρίου - Ζηλευτού.
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3.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας και θα
υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος Π.Π.
και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων , σε συνδυασμό με την υπ.
αριθμ.1769/22-12-2020 πρακτ. 48/22-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΨΔ7ΛΗ-ΕΑΧ) Απόφαση της Ο.Ε 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 τα των αρμόδια Τμήματα της Δ.Τ.Ε. και θα

γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων προϊσταμένων και υπαλλήλων των
Υπηρεσιών αυτών.
4.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(δ7) Οι ανάδοχοι υποχρεούνται να εγκαταστήσουν και να θέσουν σε
λειτουργία , σε κάθε μηχάνημα έργου , το σύστημα εντοπισμού θέσης τους σε
συμβατότητα με την εφαρμογή συντονισμού του μηχανισμού πολιτικής
προστασίας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών με την υπογραφή του
συμφωνητικού.
Η εγκατάσταση θα πιστοποιείται με την προσκόμιση βεβαίωσης συμβατότητας
από τον ανάδοχο ιδιοκτήτη στην Υπηρεσία μας.

(δ8) Οι ανάδοχοι υποχρεούνται σε συνεργασία με τον επιβλέποντα/ες να
προσκομίσουν φωτογραφικό υλικό καθώς και ημερήσιο πίνακα με το αντικείμενο της
εργασίας (μέτρα μήκους καθαρισμού , επιμετρητικά κλπ) καθώς και αποτύπωση σε
χάρτη με την μορφή συντεταγμένων ή διαδρομής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 382

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΘΕΜΑ 28ο:Εξειδίκευση γενικού κλάδου ΤΕ Μηχανικών, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.55867/1619/19-

03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Αφορά μόνο μια θέση….. που σαφώς είναι σταγόνα στον ωκεανό
μπροστά σε αυτές που χρειάζονται και φαίνονται στον οργανισμό…. που για μια ακόμη φορά
επισημαίνουμε την ανάγκη επικαιροποίησης του, στη βάση των πραγματικών αναγκών της
Περιφέρειας.
Χωρίς να μπορούμε να αρνηθούμε και αυτή την μοναδική θέση…. Περιμένοντας και την γνώμη
του Σωματείου Εργαζομένων….. Εκφράζουμε την πολιτική μας διαφωνία, ψηφίζοντας ΛΕΥΚΟ.”

Η κα Μπατζελή ψήφισε λευκό λόγω ελλιπούς περιγραφής των θέσεων στην εισήγηση.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει εξειδίκευση του κλάδου ΤΕ Μηχανικών για την οργανική θέση που εγκρίθηκε στον
ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού, έτους 2021 για την Περιφερειακή
Ενότητα Ευβοίας, με την ειδικότητα Μηχανολόγων Μηχανικών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 383

ΘΕΜΑ 29ο:Εξειδίκευση γενικού κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ΠΕ
Γεωτεχνικών, ΠΕ Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικών, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.)
56200/2030/19-03-2021 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: “Αφορά μόνο 4 θέσεις….. που σαφώς είναι σταγόνα στον ωκεανό
μπροστά σε αυτές που χρειάζονται και φαίνονται στον οργανισμό…. που για μια ακόμη φορά
επισημαίνουμε την ανάγκη επικαιροποίησης του, στη βάση των πραγματικών αναγκών της
Περιφέρειας.
Χωρίς να μπορούμε να αρνηθούμε και αυτές τις ελάχιστες θέσεις…. Περιμένοντας και την γνώμη
του Σωματείου Εργαζομένων….. Εκφράζουμε την πολιτική μας διαφωνία, ψηφίζοντας ΛΕΥΚΟ.”

Η κα Μπατζελή ψήφισε λευκό λόγω ελλιπούς περιγραφής των θέσεων στην εισήγηση.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
α) την εξειδίκευση του κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας για την οργανική θέση
που εγκρίθηκε στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού, έτους 2021
για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, με την ειδικότητα Κοινωνικού Λειτουργού.
β) την εξειδίκευση του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών για την οργανική θέση που εγκρίθηκε στον
ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού, έτους 2021 για την Περιφερειακή
Ενότητα Βοιωτίας, με την ειδικότητα Γεωπόνων.
γ) την εξειδίκευση του κλάδου ΤΕ Μηχανικών για την οργανική θέση που εγκρίθηκε στον ετήσιο
προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού, έτους 2021 για την Περιφερειακή Ενότητα
Βοιωτίας, με την ειδικότητα Μηχανικών.
δ) την εξειδίκευση του κλάδου ΠΕ Μηχανικών για την οργανική θέση που εγκρίθηκε στον ετήσιο
προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού, έτους 2021 για την Περιφερειακή Ενότητα
Βοιωτίας, με την ειδικότητα Πολιτικών Μηχανικών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 384
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Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας και προ ημερήσιας διάταξης λύεται η παρούσα
συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως
ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φάνης Σπανός Αριστείδης Τασιός Ελένη Παναγιώτου

Δημήτριος Βουρδάνος

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Μαρία Αναγνώστου

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Κατερίνα Μπατζελή

Αναστάσιος Χρονάς
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