
1

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
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/09-03-2021

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος
όροφος - Λαμία), σήμερα 9 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. Δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.)47200/356/05-03-2021
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:
.........................................................................................................................................................

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

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1.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”.
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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.
.....................................................................................................................................................
Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής πρότεινε να
συζητηθούν και τα παρακάτω θέματα, ως έκτακτα:

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση της 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2021 της Π.Σ.Ε.
Η εισαγωγή του θέματος ως έκτακτο κρίνεται αναγκαία προκειμένου η Περιφέρεια να
εγγράψει τις αντίστοιχες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό της και ολοκληρώσει την
διαδικασία εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων εγκαίρως.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την “Προμήθεια
10.000 τμχ γρήγορου τεστ (Rapidtest) αντιγόνου για την άμεση ανίχνευση του ιού “Covid-19” για τις
ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, προϋπολογισμού 65.000,00€, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (Αριθμ. Πρόσκλησης
43486/1797/2-3-2021).
Το έκτακτο του θέματος έγκειται στο ότι συντρέχουν οι εξής λόγοι:
Α. Ο αριθμός των κρουσμάτων στην Π.Σ.Ε. αυξάνεται ραγδαία καθημερινά και στις πέντε
Περιφερειακές Ενότητες, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας. Συνεπώς, υπάρχουν ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες σε ότι αφορά την
προστασία της δημόσιας υγείας στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού.
Β. Ο κατεπείγον χαρακτήρας της κατάστασης καθιστά επιβεβλημένη την λήψη απόφασης
του θέματος διότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της
επιτροπής λόγω των άμεσων αναγκών για την αντιμετώπιση της έκτακτης περίστασης.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 290
......................................................................................................................................................

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση της 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2021 της Π.Σ.Ε.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.47761/1921/08-03-2021

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

Ο κ. Αναγνωστάκης επεσήμανε ότι είναι μια υπόθεση που ταλανίζει την Περιφέρεια και αφορά
προηγούμενη Περιφερειακή περίοδο δηλώνοντας ότι πρέπει να τελειώνουν με τις εκκρεμότητες
από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, οι οποίες θα πρέπει να συγκεντρωθούν και να δοθεί σ ’αυτές
μια οριστική λύση.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Αφορά την αποδοχή της επιχορήγησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
(Π.Ε. Εύβοιας) για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της προς τρίτους και την έγκριση
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της 3ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφερειακής Ενότητας
Εύβοιας.
Τα δύο θέματα προφανώς συνδέονται…..
Η τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
περιλαμβάνει αύξηση των εσόδων κατά 2.195.000 € και ισόποσα αυξάνονται τα έξοδα «Πάσης
φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών υποθέσεων ».
Οι συγκεκριμένες κινήσεις φυσικά συμφέρουν την Περιφέρεια…. Και δεν μπορούμε να τις
απορρίψουμε.
Θεωρούμε επιβεβλημένο, όμως, να αποσαφηνίσουμε ποιες είναι οι συγκεκριμένες ληξιπρόθεσμες
υποχρεώσεις της Εύβοιας που πρόκειται να εξοφληθούν ;
Οι άλλες Περιφερειακές ενότητες δεν έχουν τέτοιες υποχρεώσεις ;
Πως το Υπουργείο προχώρησε σε αυτή την συγκεκριμένη απόφαση ;”

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια ανέφερε ότι οι εκκρεμότητες των παρελθόντων χρόνων έχουν ήδη
τακτοποιηθεί ειδικά στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. Για τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες
το θέμα παρακολουθείται από τη Νομική Υπηρεσία και την Τεχνική Υπηρεσία.

Ο κ. Δούρος συμφώνησε με την πρόταση του κ. Αναγνωστάκη ότι όλες αυτές οι υποθέσεις θα
πρέπει να συγκεντρωθούν και να λυθούν άμεσα.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Α)Αποδέχεται την επιχορήγηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Εύβοιας) για την
εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της προς τρίτους (υπ’ αριθμ.15951/3-3-2021 (ΑΔΑ:
69ΓΝ46ΜΤΛ6) απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών) και
Β) Εγκρίνει την 3η Τροποποίηση του Π/Υ οικονομικού έτους 2021, όπως αναλύεται στην
σχετική εισηγητική έκθεση και όπως αποτυπώνεται στους σχετικούς πίνακες Εσόδων - Εξόδων της
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 291

......................................................................................................................................................
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
Ηλίας Μπουρμάς
Αικατερίνη Καλαντζή
Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος
Μαρία Αναγνώστου
Χρήστος Δούρος
Βασίλειος Σιαλμάς
Δημήτριος Αναγνωστάκης
Νικόλαος Μπέτσιος
Αναστάσιος Χρονάς
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