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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 9ης Μαρτίου 2021
Αριθμός Πρακτικού 10

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:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 9/02-03-2021 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός Δικηγόρου για νομική στήριξη υπαλλήλου της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Λαμίας.

ΘΕΜΑ 3ο: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την
Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.”]

ΘΕΜΑ 4ο: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την
Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.”]

ΘΕΜΑ 5ο: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με
την Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε.”]
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΘΕΜΑ 6ο: Εξειδίκευση γενικού κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση: α) πρακτικών αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διεθνούς
ανοικτού διαγωνισμού για «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες του οδικού
δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2021-2022»,προϋπολογισμού 360.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ β) ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και γ) τη συνέχιση της
διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης.

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Παροχή
υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της Παγιδοθεσίας με παγίδες
τύπου Mcphall στους ελαιώνες Α και Β Τμήματος, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής
Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς έτους 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας»,
συνολικού προϋπολογισμού 60.655,57€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και των όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Ανάπτυξη
και εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς δακοκτονίας για την υλοποίηση ολοκληρωμένου μηχανισμού
υποστήριξης του Προγράμματος Δακοκτονίας”, προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ (Αριθμ.
Διακήρυξης Επαναληπτικού 17Α/238137/7129/10-11-2020).

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση δαπάνης πληρωμής μεταφοράς μαθητών με Ειδικά Μαθητικά Δελτία για το
διάστημα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση του τρίτου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά την 2η
Πρόσκληση για τον διαγωνισμό με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών(ΔΣΑ), με τη
χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε.Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη: 2020-21, 2021-2022 και 2022-2023.

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση του δεύτερου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά την 5η
Πρόσκληση για τον διαγωνισμό με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών(ΔΣΑ), με τη
χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε.Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη: 2020-21, 2021-2022 και 2022-2023.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση: α) αποστολής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την
κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296
2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την
ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023» με την χρήση
του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 91.413,42€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
και των δικαιωμάτων προαίρεσης, β) των όρων της 10/2021 πρόσκλησης για την υποβολή
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προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ».

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση: α) αποστολής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την
κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020
(20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ
(ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων
σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023» με την χρήση του
ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 187.383,84€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των
δικαιωμάτων προαίρεσης, β) των όρων της 11/2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών
για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ».

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση: α) αποστολής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την
κατηγορία Γ «ΕΔΧ έως 8 Θέσεων» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020
(20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ
(ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων
σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023» με την χρήση του
ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 29.772,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των
δικαιωμάτων προαίρεσης, β) των όρων της 11/2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών
για την κατηγορία Γ «ΕΔΧ έως 8 Θέσεων».

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση: α) αποστολής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την
κατηγορία Δ «ΕΔΧ - ΤΑΞΙ έως 4 Θέσεων» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020
(20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ
(ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-
2023» με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 1.347.679,59€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης, β) των όρων της
13/2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ - ΤΑΞΙ έως 4
Θέσεων».

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 17: 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 18ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 238/08/23-02-2021 απόφασης της Οικ. Επιτροπής Π.Σ.Ε.,
περί Έγκρισης Απόδοσης Λογαριασμών XEΠ - Απαλλαγής Υπολόγων για την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Φωκίδας

ΘΕΜΑ 19ο: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 20ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών (ορισμοί δικηγόρων,
προμήθειας και παροχής υπηρεσιών) από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και
υλοποίησης έργων από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού
Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.
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ΘΕΜΑ 21ο: 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 22ο:Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ
Φθιώτιδας, έτους 2021».
Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή
υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2021».
Γ)Ορισμός υπολόγου Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 23ο: Πρόταση έγκρισης σύναψης και σχεδίου σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας
μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μακρακώμης, για την υλοποίηση του
έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου πρώην Ειρηνοδικείου Σπερχειάδας και μετατροπή του
σε κτήριο γραφείων» και ορισμός μελών στο όργανο παρακολούθησης της σύμβασης.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, με το Δήμο Λεβαδέων για
τη « Διαχείριση Αρδευτικών Γεωτρήσεων για το έτος 2021»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 25ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600005
«Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών
από φερτά υλικά της Π.Ε. Φθιώτιδας» της ΣΑΕΠ 566.

ΘΕΜΑ 26ο:Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600004
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας» της ΣΑΕΠ 566

ΘΕΜΑ 27ο:Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600001
«Καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Βοιωτίας» της ΣΑΕΠ 566

ΘΕΜΑ 28ο: α)Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης του
έργου:«Αποκατάσταση βλαβών στους Δήμους Ορχομένου και Αλιάρτου-Θεσπιέων(περιοχή
Κωπαϊδικου Πεδίου)μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή στις 04-06
Απριλίου 2020», υποέργο: «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικών οδών Κωπαϊδικού Πεδίου»
προϋπολογισμού 1.000.000€ με ΦΠΑ.β)Ορισμός της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ως υπηρεσίας που θα διεξάγει τον διαγωνισμό και
γ)Ορισμός χειριστή του έργου στο ΕΣΗΔΗΣ.

ΘΕΜΑ 29ο:α) ΄Εγκριση της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης του
έργου: «Κατασκευή γέφυρας στην οδό Αλίαρτος Στροβίκι» Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού:
582.000,00 € με ΦΠΑ β)Ορισμός της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας ως Υπηρεσίας που θα διεξάγει τον διαγωνισμό και γ)Ορισμός χειριστή του έργου στο
ΕΣΗΔΗΣ.

ΘΕΜΑ 30ο: Δημοπράτηση του υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση οδοστρώματος εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας» προϋπολογισμού 1.199.999,99 με ΦΠΑ στο
πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας».

ΘΕΜΑ 31ο:Δημοπράτηση του υποέργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών - συντήρηση
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οδικού δικτύου Καρπενήσι - Προυσός - Πρόδρομος & Προυσός – Αραποκέφαλα»
προϋπολογισμού 640.000,00€ με ΦΠΑ στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Ευρυτανίας».

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Αντιμετώπιση καθίζησης
οδοστρώματος στον οδικό άξονα Τσούκα-Τριπόταμος απο Χ.Θ. 2+000 έως Χ.Θ. 6+000»Π.Ε.
Ευρυτανίας και κατακύρωση της σύμβασης προϋπολογισμού 399.999,99 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση
βλαβών στους Δήμους Ορχομενού και Αλιάρτου – Θεσπιέων (περιοχη Κωπαϊδικού Πεδίου) μετά
τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή στις 04 – 06 Απριλίου 2020.» υποέργο:
«Επισκευή και αποκατάσταση βλαβών σε θυροφράγματα - αντλιοστάσια άρδευσης Κωπαϊδας»
Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού: 500.000,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου «Αντιμετώπιση καταπτώσεων - κατολισθήσεων επί της οδού Στόμιο -
διασταύρωση με Ε.Ο. 8 (Οξύλιθος - Πλατάνα) μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα από τις 30-12-
2019 & 7-1-2020 (θεομηνίες "ΖΗΝΟΒΙΑ" & "ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ")» Π.Ε. Εύβοιας , προϋπολογισμού
15.320.000,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 35ο:Ανάκληση των υπ’ αρ. 870/2020 (Αρ. Πρακτ. 26/14-07-2020 Θέμα 14ο
ΑΔΑ:9ΠΒΝ7ΛΗ-ΙΥ5) και 1261/29-09-2020 (Θέμα 35ο, Πρακτ. 27, ΑΔΑ ΩΓΧΨ7ΛΗ-ΒΒΑ)
αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Σ.Ε. της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.
89882 και συνέχιση της διαδικασίας του έργου «Αναβάθμιση γηπέδου Καλοχωρίου -
Παντειχίου»προϋπολογισμού 90.000,00 με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 36ο:Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1681/8-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΖΛΩ7ΛΗ-7ΛΟ) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Σ.Ε., για τη δημοπράτηση του 4ου υποέργου με τίτλο:
«Επισκευή – Συντήρηση Κέντρου Υγείας Ψαχνών» του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Κέντρων
Υγείας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»Π.Ε. Εύβοιας,προϋπολογισμού 270.000,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 37ο: Παράταση συμβάσεων ως προς την διάρκειά τους χωρίς αύξηση του οικονομικού
αντικειμένου, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 38ο: 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.

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:
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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 στα κάτωθι θέματα προ ημερήσιας
διάταξης που κατέθεσε η Παράταξη «Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση,Απόστολος Γκλέτσος»

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση,Απόστολος Γκλέτσος"

Θέμα: Μέτρα για την υγεία

1. Αύξηση των ΥΠΕ από 7 σε 13
2. Δημιουργία ΜΕΘ ανά Π.Ε. ανάλογα τον πληθυσμό
3. Διάθεση τεστ δωρεάν ανά Π.Ε.
4. Διάθεση τεστ δωρεάν στους ΑΜΕΑ
5. Επίδομα στους εργαζομένους για κίνηση στην εργασία τους με τα δικά τους μέσα η ταξί
6. Σύμβαση με ιδιωτικές κλινικές για αύξηση κρεβατιών θεραπείας
7. Πρόσληψη ιατρικού-νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού στα νοσοκομεία
8. Ανανέωση των συμβάσεων για όσους λήγουν
9. Κινητές μονάδες για τεστ
10. Δημιουργία στον εξωτερικό χώρο των νοσοκομείων και κέντρων υγείας χώρων υποδοχής για
εξέταση του κοινού.

Θέμα:Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων.
1. Πλήρη επιδότηση εργασίας για αποφυγή λουκέτων και απολύσεων.
2. Πλήρη απαλλαγή από καταβολή ενοικίων για επιχ/σεις που έκλεισαν μετά την κρατική
εντολή.
3. Μειωμένο ενοίκιο κατά 40% για όλες τις υπόλοιπες επιχ/σεις για τους επόμενους 6 μήνες.
4. Πλήρη κάλυψη ιδιοκτητών ακινήτων.
5. Διατήρηση της επιστρεπτεας προκαταβολής για όσο διαρκεί η κρίση.
6. Ρύθμιση των δανείων από τις τράπεζες με όρους covid-19.
7. Ρύθμιση με 48 δόσεις για τις τρέχουσες υποχρεώσεις ξεκινώντας από το Σεπτέμβριο του
2021.
8. λύση στο θέμα των επιταγών.
9. Πλήρη κάλυψη με ευρωπαϊκά κονδύλια.

Επίσης ο κ. Δούρος αναφέροντας την από 24-11-2019 πρόταση της παράταξής του η οποία
τέθηκε υπόψιν της επιτροπής σχετικά με το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας έθεσε τα εξής
ερωτήματα:

1) Υπάρχει πρόθεση ώστε να συγκληθεί περιφερειακό συμβούλιο με θέμα ίδρυση
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Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας;
2) Θα υπάρξει ερώτηση προς το Υπουργείο Παιδείας για την ανάκληση της απόφασης;
3) Ποιες ενέργειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας;

Ο κ. Δούρος για τα ανωτέρω θέματα έθεσε τα εξής: “Και για τα τρία θέματα επειδή είπαμε ότι η
Ο.Ε. έχει αρμοδιότητες οι οποίες ουσιαστικά της δίνουν την οντότητα ενός οργάνου λίγο
μεγαλύτερο από το Π.Σ γι’ αυτό και κατατέθησαν.
Το θέμα της πανδημίας και όσο αφορά τα μέτρα είναι επίκαιρο. Πρέπει να ασκηθεί μεγαλύτερη
πίεση για εμβόλια και για περισσότερα εμβολιαστικά κέντρα για να μπορέσουν να καλυφθούν
όλες οι ομάδες τουλάχιστον τόσο αυτές στις δομές όσο και στα άτομα με ειδικές ανάγκες . Πρέπει
να δοθεί μια προτεραιότητα γιατί υπάρχει αυξημένος κίνδυνος . Σύμφωνα με αυτό που λένε οι
επιστήμονες είμαστε στην κορύφωση του τρίτου κύματος της πανδημίας και του μεταλλαγμένου
ιού. Για να έχουμε τις ειδικές κλινικές πρέπει να μπουν σε αυτό τον αγώνα ενάντια της
πανδημίας και επί της ουσίας περισσότερο προσωπικό δεδομένου ότι αν δημιουργηθούν κλίνες
χωρίς να υπάρχει το ανάλογο προσωπικό νοσηλευτικό και ιατρικό και υποπροσωπικό δεν θα
μπορέσουν να λειτουργήσουν.
Όσο αφορά τις επιχειρήσεις, είναι γεγονός και το είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι η πανδημία
σύμφωνα με τα δεδομένα έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στον χώρο της εστίασης .Έχω
αναφέρει τις προτάσεις.Επειδή υπάρχει μια εικόνα σύμφωνα με τα δεδομένα ότι θα τραβήξει
πολύ αυτό το κύμα, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση. Δεν το βλέπω,
σύμφωνα με το ρυθμό που γίνονται τα εμβόλια, τόσο αισιόδοξο το θέμα του τουρισμού και κατά
πόσο μπορούν να ανοίξουν οι επιχειρήσεις ,αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Φαίνεται ότι και η
φετινή χρονιά τουριστικά θα είναι «πετσοκομμένη» θα πρέπει να δούμε και σε ένα ευρύτερο
πλαίσιο πως μπορούμε να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις . Επίσης θα πρότεινα να δοθούν δωρεάν
επιδοτήσεις στις επιχειρήσεις ώστε να γίνονται συχνά rapid tests ώστε να μπορέσουμε να
προλαμβάνουμε την μετάδοση του ιού.Επισημαίνω όλα αυτά γιατί η Στερεά Ελλάδα ξαφνικά και
νομοί συγκεκριμένοι κάθε μέρα που περνάει πάνε στο βαθύ κόκκινο που σημαίνει ότι ο ιός τρέχει
και εξελίσσεται .
Το τρίτο θέμα για την ίδρυση του πανεπιστημίου , ήταν το πρώτο θέμα που κατέθεσα στο
περιφερειακό συμβούλιο από τον Σεπτέμβριο του 2019. Μιλάμε για ένα ζήτημα επ’ ευκαιρίας του
νομοσχεδίου που κατέθεσε η υπουργός παιδείας κ. Κεραμέως γενικά για την παιδεία , θεωρώ ότι
είναι ένα σοβαρό ζήτημα και έχω μια αναλυτική πρόταση πως το βλέπουμε , με ποια τμήματα
μπορεί να λειτουργήσει και δεν έχει θέμα πλέον τοπικιστικό αλλά είναι θέμα που αφορά την
Στερεά Ελλάδα , είναι ένα θέμα που θεωρώ ότι όλες οι παρατάξεις έχουν σταθεί στο να
δημιουργηθεί και πρέπει να το συζητήσουμε . Το θέτω και πάλι επισημαίνοντας ότι θα έπρεπε να
γίνει ένα Π.Σ. για αυτό το θέμα αποκλειστικά .”

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην κάτωθι επιστολή που κατέθεσε ο η παράταξη
«Στερεά...Υπεροχής!»

ΘΕΜΑ: «Νοσοκομείο Χαλκίδας».
Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει τόσο στους εργαζόμενους του Γενικού Νοσοκομείου
Χαλκίδας όσο και στους πολίτες της Εύβοιας, η κυβερνητική επιλογή(;) μετατροπής όλου του
Νοσοκομείου Χαλκίδας σε νοσοκομείο COVID.
Η πιθανή μετατροπή του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας σε νοσοκομείο μιας νόσου, θα
διοχετεύσει όλα τα υπόλοιπα περιστατικά σε Νοσοκομεία εκτός Νομού, με ότι αυτό συνεπάγεται
για την ασφάλεια των ασθενών.
Η Εύβοια εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες μιας ιδιαίτερα προβληματικής διαχείρισης της
πανδημίας τόσο στο υγειονομικό, όσο βέβαια και στο οικονομικό πεδίο. Το παρατεταμένο lock
down της περιοχής, αλλά και ο ακρωτηριασμός στην τακτική λειτουργία του Γενικού
Νοσοκομείου Χαλκίδας είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της ανεπάρκειας.
H Κυβέρνηση είχε 8 μήνες μπροστά της, από την έναρξη λειτουργίας του νέου Νοσοκομείου, να
σχεδιάσει και να στελεχώσει κατάλληλα το νοσοκομείο, προκειμένου να θωρακιστεί
αποτελεσματικότερα απέναντι στην πανδημία, πράγμα που δεν έκανε, όπως καταγγέλλουν οι
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ίδιοι οι εργαζόμενοι.
Η Εύβοια κινδυνεύει να αποτελέσει τη ζωντανή επιβεβαίωση της αρνητικής εξέλιξης στους
υγειονομικούς δείκτες, που αποτυπώνουν σημαντική αύξηση της υπόλοιπης νοσηρότητας και
θνησιμότητας στη χώρα (σε μη Covid περιστατικά).
Εδώ και μήνες έχει επισημανθεί, από το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας του νομού, η
ανάγκη αξιοποίησης του παλιού Νοσοκομείου, για τη νοσηλεία covid περιστατικών, προκειμένου
να διασφαλιστεί η τακτική λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, με τη βασική
προϋπόθεση να υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση σε ιατρικό και άλλο προσωπικό.
Με βάση τον απεριόριστο σεβασμό και την απεριόριστη ευγνωμοσύνη σε όλο το ιατρικό,
νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, για τις άοκνες προσπάθειές τους και επειδή, οι εργαζόμενοι
του Γ.Ν. Χαλκίδας καλούν τους Βουλευτές του Νομού μας, τη Δημοτική Αρχή και την Περιφέρεια
να πάρουν θέση,
επειδή, θεωρούμε ότι αυτή η κίνηση αποδυναμώνει το Δημόσιο χαρακτήρα της Υγείας και θέτει
σε κίνδυνο την υγεία των συμπολιτών μας, τόσο αυτών που νοσηλεύονται και που ζητείται
επιτακτικά να μετακινηθούν σε νοσοκομεία των Αθηνών, όσο και αυτών που θα χρειαστεί
εκτάκτως να επισκεφθούν το νοσοκομείο για να αντιμετωπίσουν προβλήματα της υγείας τους,
επειδή, το συγκεκριμένο ζήτημα απασχολεί έντονα την τοπική μας κοινωνία,
επειδή υπάρχει μεγάλη αναστάτωση και ταυτόχρονα τεράστια αγωνία,
επειδή η περιφερειακή αρχή οφείλει να πάρει θέση, όπως και το σύνολο των περιφερειακών
παρατάξεων,
ζητάμε να συζητηθεί ως έκτακτο θέμα και προ Η.Δ., στην ερχόμενη 10η συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής,

Για τη “Στερεά Υπεροχής “
Ο επικεφαλής και μέλος της Ο.Ε.
Αναγνωστάκης Δημήτρης

Ο κ. Αναγνωστάκης λαμβάνοντας το λόγο ανέφερε: “Νομίζω ότι είναι γνωστό, ότι μετά τη
δημοσιότητα που πήρε το θέμα, υπήρξε μια απόπειρα, από την πλευρά της κυβέρνησης και
συγκεκριμένα από το υπουργείο υγείας να αυξηθούν οι κλίνες για την υποδοχή ασθενών covid -
19, υπήρξαν ανακοινώσεις και μάλιστα από τους εργαζομένους του νοσοκομείου Χαλκίδας που
ούτε λίγο ούτε πολύ άφησαν να εννοηθεί ότι απώτερο σχέδιο ήταν να μετατραπεί το Γενικό
Νοσοκομείο Χαλκίδας ως νοσοκομείο μιας νόσου. Οι εργαζόμενοι του γενικού νοσοκομείου
Χαλκίδας ζητάνε τόσο από τους κοινοβουλευτικούς όσο και από τη δημοτική αρχή αλλά και από
την περιφέρεια να πάρουμε θέση. Θεωρώ ότι αν έχω εισπράξει καλά από την τελευταία
ενημέρωση ότι μάλλον το υπουργείο έκανε πίσω όμως το ζήτημα παραμένει ενεργό.
Θα ήθελα από την πλευρά της περιφερειακής αρχής και συνολικά από την περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας να υπάρξει μια ρητή , κατηγορηματική δήλωση ότι προφανώς θέλουμε αποτελεσματική
διαχείριση της πανδημίας covid 19 αλλά όχι εις βάρος των άλλων ασθενών που και αυτοί πρέπει
να τύχουν της ίδιας υγειονομικής φροντίδας. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο κ. Πρόεδρε κ.κ.
Συνάδελφοι. Ένα δεύτερο στοιχείο που έχει τη δική του ιδιαίτερη αξία είναι οτι η επιστημονική
κοινότητα της Χαλκίδας και του νομού Ευβοίας γενικότερα, έχει κάνει μια πρόταση, εδώ και πάρα
πολύ καιρό, να αξιοποιηθεί το παλιό νοσοκομείο Χαλκίδας, ως νοσοκομείο covid.
Νομίζω ότι είναι μια καλή πρόταση, μια καλή ιδέα, βεβαίως χρειάζεται μια γενναία οικονομική
υποστήριξη, για να υπάρξει η λειτουργία αυτού του νοσοκομείου, ως νοσοκομείου covid.
Όμως η κυβέρνηση οφείλει να κάνει πράξη τις εξαγγελίες της, δηλαδή να κάνει τις απαραίτητες
προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού και να θωρακίσει την άμυνα της
χώρας απέναντι στην πανδημία.
Συμφωνώ με τον κ. Δούρο ότι δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε φθάσει στην κορύφωση του τρίτου
κύματος, ίσως θα ακολουθήσουν και άλλα κύματα της πανδημίας, με βάση τα όσα λένε οι ειδικοί ,
εγώ δεν είμαι ειδικός. Άρα λοιπόν κ. Πρόεδρε αφού η περιφέρεια έχει καλή συνεργασία με την 5η
ΥΠΕ, μήπως θα έπρεπε να επεξεργαστούμε ένα σχέδιο, μια πρόταση την οποία θα υποβάλλουμε
στο υπουργείο υγείας και συγκεκριμένα στον υπουργό τον κ. Κικίλια και να του πούμε ότι αυτή
είναι η πρόταση μας, ελάτε να κάνουμε μια προγραμματική σύμβαση Υπουργείο Υγείας,
Περιφέρεια, Δήμος Χαλκίδας, 5η ΥΠΕ , να εισφέρει ο καθένας αυτό που μπορεί, έτσι ώστε αυτό
να αξιοποιηθεί σήμερα, για τις ανάγκες αυτές και βεβαίως σε επόμενο χρόνο και εφόσον εκλείψει
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η πανδημία να αξιοποιηθεί προς το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας”.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια ανέφερε : “Ευχαριστώ κ. Αναγνωστάκη . Με το συγκεκριμένο θέμα
ασχολήθηκα και εγώ , ενημερώθηκα αρχικά από γιατρούς του νοσοκομείου και ιεραρχικώς
μίλησα με τον Διοικητή του νοσοκομείου, ο οποίος, μου εξέφρασε την ίδια ανησυχία, καθώς και
με τον Διοικητή της 5ης ΥΠΕ. Επίσης ήρθα σε επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του
Υπουργείου Υγείας τον κ. Κωτσιόπουλο που είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος για τέτοιου είδους
διαχείριση. Του μετέφερα τους προβληματισμούς μου καθώς και των γιατρών και της διοίκησης.
Αυτό που μου αντέκρινε παρά τις νηφάλιες διατυπώσεις του , μου περιέγραψε μια κατάσταση
οριακή στην Αττική , την Κυριακή είχανε 0 κλίνες covid και ήταν σε μια διαδικασία
μετασχηματισμού πάρα πολλών κλινών από δημόσια νοσοκομεία της Αττικής κλινών που δεν
ήταν covid σε covid με τον αντίστοιχο σχεδιασμό μεταφοράς των μη covid ασθενών σε ιδιωτικά
νοσοκομεία. Και μέσα σε αυτό το σχεδιασμό βάζανε και το γενικό νοσοκομείο της Χαλκίδας με
έναν αριθμό κλινών στην πραγματικότητα που από μη covid να γίνουν covid. Εκεί κατάλαβα ότι η
κατάσταση είναι απολύτως οριακή. Εκτός του ότι εγείρεται το ζήτημα το αν θα γίνει όλο το
νοσοκομείο Χαλκίδας covid όπως προβληματίζονται οι γιατροί, επίσης εγείρεται και ένα εξής
σημαντικό ζήτημα , εφόσον αυτός ο σχεδιασμός υλοποιηθεί θα πρέπει να συμπεριλάβει και
ασθενείς που είναι ήδη μέσα. Είτε που μόλις έχουν χειρουργηθεί , είτε που έχουν μπει ως
κατεπείγοντα περιστατικά. Αυτό λοιπόν που έθεσα στον γενικό γραμματέα για να είμαι
συγκεκριμένος είναι πως σαν περιφέρεια τυπικώς δεν έχουμε λόγο επί της ουσίας οφείλουμε να
έχουμε λόγο. Του ζήτησα να δώσει λίγο χρόνο κάποιες κλίνες που αδειάζουν προοδευτικά να
συμπληρώνονται με ασθενείς covid. Καλό είναι να μην πάμε σε λογική απομάκρυνσης ασθενών
που είναι ήδη μέσα στο νοσοκομείο που μπορεί να ενέχει κάποιους κινδύνους , το κομμάτι αυτό
δεν το γνωρίζω αλλά το πιθανολογώ βάσιμα. Όπως επίσης του ανέπτυξα την προοπτική του
παλαιού νοσοκομείου. Η διοίκηση έχει κρατήσει το παλαιό κτίριο επί της ουσίας ενεργό , δηλαδή
έχει θέρμανση , ρεύμα, είναι καθαρό, είναι συντηρημένο δεν θα πάμε σε ένα εγκαταλειμμένο
κτίριο εφόσον ενεργοποιηθεί τέτοιος σχεδιασμός. Αυτό βέβαια που θα χρειαστεί είναι γιατροί και
νοσηλευτικό προσωπικό. Η ανάγκη αυτή υπάρχει και για το γενικό νοσοκομείο εφόσον
ενεργοποιηθούν περισσότερες κλίνες covid. Γιατρούς πρωτίστως και νοσηλευτές ακόλουθα
χρειάζεσαι ούτως ή άλλως εφόσον πας σε αύξηση της covid δυναμικότητας στην Χαλκίδα. Και
αυτό είναι κάτι που ζητήσαμε και επιμένουμε. Στο δια ταύτα, εμείς καταλαβαίνουμε τον σχεδιασμό
ότι η Ελλάδα είναι μια ΥΠΕ και θεωρούμε ότι είναι στην σωστή κατεύθυνση. Το να συμμετέχει η
Χαλκίδα σε αυτό, παρότι δημιουργεί ταλαιπωρία και αυτό είναι κατανοητό, αυτό που είναι σοβαρό
πρόβλημα είναι το σενάριο μεταφοράς ήδη ενταγμένων ασθενών στην Αθήνα ή οπουδήποτε
αλλού και επίσης το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όπου θα χρειαστεί περισσότερο είτε
μιλάμε για μια μικρή αύξηση στο νέο νοσοκομείο είτε για μια μεγάλη δημιουργία κλινών covid στο
παλαιό. Αυτό είναι το συνολικό αποτύπωμα των όσων ειπώθηκαν και των όσων κατά την άποψη
μας θεωρούμε ότι είναι σε μια λειτουργική κατεύθυνση .”

Ο κ. Αναγνωστάκης μετά την ενημέρωση από τον Πρόεδρο, έλαβε το λόγο και επεσήμανε: “Ο
πρόεδρος της ιατρικής επιτροπής του γενικού νοσοκομείου Χαλκίδας, ο κ. Αναγνώστου, είχε
δηλώσει πριν από λίγο καιρό, ότι επεξεργάζονται ένα σχέδιο Β ένα plan B, το οποίο ήταν αυτό
ακριβώς που είπατε και εσείς, δηλαδή μια αξιοποίηση του παλαιού νοσοκομείου, για αυτό και η
διοίκηση έχει κρατήσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο τεχνικά τις εγκαταστάσεις.
Το ζήτημα είναι αν μπορούμε να πιέσουμε ως περιφέρεια, γιατί νομίζω ότι μπορούμε να το
πράξουμε, να υπάρχει η αναγκαία ενίσχυση σε ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό και βεβαίως
επαναλαμβάνω κ.κ. συνάδελφοι όχι εις βάρος της λειτουργίας του νέου γενικού νοσοκομείου
Χαλκίδας. Αντιλαμβάνομαι όλα αυτά που είπατε για την ανάγκη να είμαστε μια ενιαία ΥΠΕ ως
Ελλάδα εννοώ, θα πρέπει πρωταρχικά και κυρίαρχα να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, γιατί
αυτό είναι που πονάει, αυτό που μας βασανίζει αυτή τη στιγμή.
Ξέρετε, δεν είναι τόσο απλό όπως το προσεγγίζουμε εσείς και εγώ, που δεν είμαστε ειδικοί, μια
διακομιδή ασθενών από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Έχω τη βεβαιότητα ότι πάνα από το
οικονομικό κόστος είναι όπως λένε και οι εργαζόμενο γιατροί, είναι η ασφάλεια των ασθενών.
Επιμένω πάντως κ. Πρόεδρε ότι θα πρέπει να γίνει μια πιο εξειδικευμένη πρόταση και νομίζω ότι
έχετε τη δυνατότητα, μέσω των συνεργατών σας, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το
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παλαιό νοσοκομείο σε αυτή την περίπτωση.
Επιπλέον θα ήθελα να καταθέσω ένα δεύτερο ερώτημα το οποίο δυστυχώς δεν το έστειλα
γραπτώς, το πληροφορήθηκα το πρωί.
Χθες υπήρξε «έξωση» κάποιων προσφύγων από ξενοδοχεία της Αμαρύνθου.
Βρέθηκαν στο δρόμο, ιδιαίτερα κάποιες οικογένειες με μικρά παιδιά.
Ξέρω ότι οι συγκεκριμένοι πρόσφυγες - μετανάστες δεν έχουν ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα,
γνωρίζω ότι υπάρχει μια δυσκολία στη φιλοξενία τους αλλά δεν παύει να είναι ένα κοινωνικό
ζήτημα, να βλέπεις μανάδες στο δρόμο, με τα παιδιά τους στην αγκαλιά και μάλιστα σε μια
περίοδο που είναι ιδιαίτερη. Δεν μιλάω μόνο για την περίοδο που διανύουμε, σε επίπεδο εποχής,
αλλά και για την πανδημία και για όλες τις άλλες κοινωνικές συμπεριφορές, οι οποίες πολλές
φορές μας υπερβαίνουν και βλέπουμε δυσάρεστες εικόνες.
Θα ήθελα να σας ζητήσω αν έχετε κάποια ενημέρωση και φυσικά αν θα λάβετε κάποια πρόνοια
για αυτούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Έστω να μεταφερθούν σε δομές που ήδη
φιλοξενούν πρόσφυγες και μετανάστες.
Εάν θελήσετε την οποιαδήποτε υποστήριξη σε αυτή την επιλογή, θεωρείστε δεδομένη τη δική μας
στήριξη και βοήθεια.”

Ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι βρίσκονται προς την σωστή κατεύθυνση να κάνουν μια πρόταση
στο Υπουργείο Υγείας για την ενεργοποίηση του παλαιού νοσοκομείου φυσικά με το απαραίτητο
προσωπικό όχι εκ των έσω , και ότι δηλώνουν την βούληση τους να συνδράμουν με όποιον
τρόπο γίνεται για την υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδιασμού με μια κοινή πρόταση από όλους. Για
το θέμα που ανέφερε ο κ. Αναγνωστάκης σχετικά με τους πρόσφυγες διαβεβαίωσε ότι το
παρακολουθεί το θέμα και ανέφερε: “Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ένας συνδυασμός ενός
ουσιωδώς κοινωνικού προσώπου της πολιτείας να μην έχει οικογένειες στο δρόμο αλλά και με
ταυτόχρονη προστασία από έναν «κίνδυνο» ότι μπορεί να περάσει ένα μήνυμα πως ακόμη και
όταν τελειώνει το τετράμηνο ενός ανθρώπου ή μιας οικογένειας χορηγείται άσυλο και ότι μπορεί
με δαπάνες του κράτους και χωρίς έλεγχο να παραμείνει επ΄αόριστον στην επικράτεια.
Αντιλαμβανόμαστε στην δεύτερη περίπτωση ότι θα είχαμε μόνο αύξηση του συνολικού αριθμού
προσφύγων. Οπότε θεωρώ ότι μια ισορροπημένη διαχείριση σε αυτά τα δύο θα ήταν αυτό που
θα προσέφερε και το διαχειριστικό αποτέλεσμα αλλά και το κοινωνικό πρόσωπο της πολιτείας.”

Ο κ. Αναγνωστάκης στη συνέχεια τόνισε :
“Αντιλαμβάνομαι τα όσα είπατε. Θεωρώ όμως ότι το ανθρωπιστικό προέχει των υπολοίπων. Κατά
την δική μου οπτική γωνία. Θέλω να σας ζητήσω να δώσετε μια κατεύθυνση είτε στον
Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας είτε στις αρμόδιες κοινωνικές μας υπηρεσίες, να έχουν μια
στοιχειώδη μέριμνα, για αυτούς τους ανθρώπους, μπορεί να μην είναι στην σφαίρα των δικών
μας αρμοδιοτήτων, δεν παύει όμως να έχουμε αυτή τη στιγμή μια συγκεκριμένη ευθύνη να
διαχειριστούμε. Την ευθύνη της διοίκησης της περιφέρειας και των ανθρώπων που διαβιούν σε
αυτή. Άρα λοιπόν, αν το αντιληφθούμε έτσι, γιατί και αυτοί είναι συνάνθρωποι μας, συμπολίτες
μας, έτσι το αντιλαμβανόμαστε όλοι, είμαι απόλυτα βέβαιος, ότι θα κάνουμε κάτι, προς αυτή την
κατεύθυνση. Μια στοιχειώδη κοινωνική αλληλεγγύη.
Υπό αυτή την έννοια, σας ζητώ να κάνετε ότι είναι δυνατόν, έτσι ώστε να μην βλέπουμε
οικογένειες στους δρόμους.”

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Χρονά προκειμένου να αναπτύξει τις
κάτωθι προ ημερήσιας διάταξης δηλώσεις της παράταξής του «Λαϊκή Συσπείρωση»

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΥ

Το «ειδικό σχέδιο ενίσχυσης του ΕΣΥ», που ανακοίνωσε η κυβέρνηση της ΝΔ, αφήνει
ανενόχλητους τους μεγαλοεπιχειρηματίες στην Υγεία, που αξιοποιούν τα χάλια του δημόσιου
συστήματος για να βγάλουν επιπλέον κέρδη σε βάρος του λαού.
Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το «νέο ΕΣΥ»
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ εκτιμούμε, πως, είναι απόλυτα αναγκαίο χωρίς άλλη καθυστέρηση, η
κυβέρνηση:
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1. Να επιτάξει στο Λεκανοπέδιο και όπου αλλού χρειαστεί τα ιδιωτικά νοσοκομεία χωρίς
αποζημίωση. Να ενταχθούν στο σύστημα εφημερίας και νοσηλείας ασθενών, με
αξιοποίηση όλων των υποδομών και όλου του προσωπικού, με μισθοδοσία από το
κράτος.

2. Να διοριστούν με κατεπείγουσες διαδικασίες και χωρίς άλλη προϋπόθεση όλοι οι γιατροί,
υποψήφιοι για τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί. Με ανάλογη κατεπείγουσα διαδικασία
να προσληφθεί νοσηλευτικό προσωπικό…….. εφόσον το υπάρχον προσωπικό δεν
μπορεί να καλύψει τις υπάρχουσες ανάγκες, ούτε να λειτουργήσει με επάρκεια νέα
κρεβάτια νοσηλείας.

3. Να ξεκινήσουν άμεσα ειδικότητα όλοι οι γιατροί που είναι στη λίστα αναμονής.
Τις τελευταίες ημέρες η Κυβέρνηση και το Υπουργείο κάνουν προσπάθειες να εξασφαλίσουν
πρόσθετα κρεβάτια για τους ασθενείς με COVIT που καθημερινά αυξάνουν…..Θεωρούν πως η
ευθύνη τους σταματάει στο να υπάρξουν κρεβάτια για την υποδοχή των νέων κρουσμάτων……
Υπενθυμίζουμε σε κάθε κατεύθυνση, πως, η αναγκαία φροντίδα σε κάθε νοσηλευόμενο
εξασφαλίζεται σε νοσοκομειακό κρεβάτι, με επαρκή ιατρική παρακολούθηση και ολοκληρωμένες
νοσηλευτικές παρεμβάσεις.
Για να παίξουν τον ρόλο τους τα όποια νέα κρεβάτια, που αναπτύσσονται έκτακτα, χρειάζονται
περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές, που είναι πολύ λίγοι ακόμη και για τα υπάρχοντα
κρεβάτια.
Συνεπώς απόλυτα αναγκαίες είναι κατεπειγόντως οι προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών.
Χώροι και δυνατότητες αξιοποίησης τους υπάρχουν.
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ θεωρούμε πολιτικά απαράδεκτο και πρακτικά επιβλαβές και
επικίνδυνο για τον λαό τα νοσοκομεία να μετατρέπονται σε μονάδες αντιμετώπισης μιας νόσου,
αφήνοντας χιλιάδες συνανθρώπους μας με διάφορα προβλήματα υγείας ανυπεράσπιστους,
ακάλυπτους.
Με αυτή την λογική αντιμετωπίζουμε και τα μέτρα που πάρθηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, τα
οποία επιβαρύνουν την λειτουργία του πέρα και έξω από τις δυνατότητες του….. Με γνωστή
έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
Τα μέτρα αυτά καταδικάζουν χιλιάδες πάσχοντες από άλλα νοσήματα στην περιοχή και φυσικά
ακυρώνουν τον σκοπό λειτουργίας του νοσοκομείου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Τα θέματα που προκύπτουν από αυτόν τον νόμο συνδέονται άμεσα και συγκεκριμένα με την
λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής για αυτό και σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ επιμένουμε στην
συζήτηση του…..
Εκφράζουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση και κάνουμε ότι μπορούμε για να αποκαλύψουμε
την βαθύτερη ουσία του στο λαό, αλλά και σε όλους όσους καλούνται να τον εφαρμόσουν.
Ο συγκεκριμένος νόμος αποτελεί τον καθρέφτη της συνολικότερης κυβερνητικής πολιτικής.
Μιας πολιτικής που από τη μία θυσιάζει τις λαϊκές ανάγκες και από την άλλη προσαρμόζει την
οργάνωση και τη λειτουργία του κράτους, ώστε να υπηρετεί ακόμη καλύτερα και ακόμη πιο
αποτελεσματικά τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
Με τον συγκεκριμένο νόμο…..

 Οι εκτεταμένες «ηλεκτρονικές διαδικασίες» και η διεύρυνση των ορίων των έργων που
απαιτούνται, διευκολύνεται η δράση μεγάλων επιχειρήσεων σε βάρος μικρότερων
επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων. H εφαρμογή του θα επιταχύνει σημαντικά την
πορεία συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου.

 Προβλέπεται εκτεταμένη ιδιωτικοποίηση των διαδικασιών επίβλεψης των έργων.
Ουσιαστικά, πρόκειται για μια «ιδιωτικοποίηση» λειτουργιών του κράτους.

 Επεκτείνεται ο θεσμός της «διαιτησίας» σε μεγάλες κατηγορίες έργων και συμβάσεων, με
το κράτος ουσιαστικά να παραιτείται ακόμα και απ' την δικαστική προστασία που παρείχε
στον εαυτό του, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τις μεγάλες επιχειρήσεις.

 Επιταχύνεται η συγκέντρωση των έργων σε μεγάλες επιχειρήσεις, εισάγοντας και σε
μικρά έργα τα λεγόμενα «μη οικονομικά κριτήρια» που σχετίζονται με την οικονομική ισχύ
των επιχειρήσεων.

Ο νόμος έχει σωρεία διατάξεων με στόχο να διευκολυνθεί ο αντιδραστικός αστικός σχεδιασμός
για τη λεγόμενη πράσινη ψηφιακή μετάβαση, που προέρχεται από την Ε.Ε και είναι κοινά
αποδεκτός απόπ ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ.
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Για παράδειγμα, οι προβλέψεις για περιοχές Natura και για υλοποίηση έργων, χωρίς να έχουν
ολοκληρωθεί οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, είναι σχεδόν φωτογραφικές για
διάφορες υποδομές, που απαιτεί το σχέδιο, για βιομηχανοποίηση ολόκληρης της υπαίθρου με το
πρόσχημα της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης.
Αυτός ο σχεδιασμός προωθήθηκε και επί ΣΥΡΙΖΑ, αναβαθμίζεται τώρα με την κυβέρνηση της
ΝΔ.
Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι το σημερινό αστικό κράτος μπορεί να είναι πολύ
αποτελεσματικό, ευέλικτο και ικανό, μόνο όταν πρόκειται να υπηρετήσει τα συμφέροντα του
κεφαλαίου, αφού την ίδια στιγμή, σε ό,τι αφορά τις ανάγκες του λαού, είναι ανεπαρκές και
αναποτελεσματικό.
Όχι από ανικανότητα ή από έλλειψη σωστού σχεδιασμού, όπως λένε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ,
αλλά από συνειδητή, ταξική, πολιτική επιλογή.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
1. Υπενθυμίζουμε τον κ. Περιφερειάρχη που προεδρεύει στην Οικονομική Επιτροπή την

υποχρέωση του να αποσαφηνίσει το πότε και πως θα συζητηθούν τα θέματα που έχουν
τεθεί στην Επιτροπή και παραμένουν σε εκκρεμότητα.

2. Θεωρούμε απόλυτα αναγκαίο να συζητήσουμε σαν Οικονομική Επιτροπή :
 Την πορεία και την προοπτική υλοποίησης των τεχνικών προγραμμάτων κάθε

Περιφερειακής Ενότητας.
 Τα επείγοντα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν και από ποια πηγή

θα αναζητηθούν πιστώσεις.
 Το που βρισκόμαστε από πλευράς μελετών και πως προχωράει η ωρίμανσή τους.
 Τι συγκεκριμένα πρόσθετες πιστώσεις ζητά η Περιφέρεια από την Κυβέρνηση και

με ποια αναγκαία έργα τις αντιστοιχεί.
 Αν έχουν επιλεγεί και διεκδικούνται κλαδικά προγράμματα έργων από Υπουργεία.

Αυτό θεωρείται επιβεβλημένο, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Οικονομικής
Επιτροπής, που οφείλει - πέραν της αντιμετώπισης τρεχουσών ζητημάτων – να
συμβάλλει στον συγκεκριμένο προγραμματισμό και τις αναγκαίες ιεραρχήσεις.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια ανέφερε: “ Για το θέμα της υγείας έχω ήδη τοποθετηθεί , για το θέμα
των δημοσίων συμβάσεων θα μπορούσαμε να σας στείλουμε μια ενημέρωση για το τι
αποτυπώνεται , το τι διαλαμβάνεται σε σχέση με το νέο νόμο μια περιγραφική σύναψη για το τι
αλλάζει και σε επόμενη Ο.Ε. να κάνουμε και μια συζήτηση σχετικά”

Ο κ. Μπέτσιος στη συνέχεια έθεσε τα εξής: “Για τα θέματα που κατέθεσαν οι κ.κ. Δούρος και
Χρονάς για την πανδημία είναι ανάγκη ως περιφέρεια να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο ώστε να
συμβάλουμε και εμείς με τις όποιες δυνάμεις μας τόσο στο θέμα της υγείας όσο και στα θέματα
των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.
Για το θέμα της ίδρυσης του Πανεπιστημίου που έθεσε ο κ. Δούρος είμαστε σύμφωνοι. Πρέπει
πριν τη σύγκλιση του Π.Σ. να οργανωθεί καλά η συζήτηση. Να αποφύγουμε σε κάθε περίπτωση
τα λάθη του παρελθόντος τα οποία οδήγησαν στην κατάργηση του ιδρύματος. Σε κάθε
περίπτωση και έως ότου δημιουργηθεί αυτοτελές πανεπιστήμιο, είναι ανάγκη να συνεργαστούμε
και να αξιοποιήσουμε τα τρία πανεπιστήμια που έχουν σχολές σε πόλεις της Στερεάς Ελλάδας.
Θα συμφωνήσω με την έκφραση αγωνίας του κ. Αναγνωστάκη για το νέο νοσοκομείο Χαλκίδας
σε σχέση με την πανδημία. Δεν πρέπει να δημιουργηθούν προβλήματα σε πολίτες της περιοχής
οι οποίοι θα αναγκασθούν για ιατρικούς λόγους να μετακινηθούν εκτός νομού. Να εξαντληθούν οι
δυνατότητες που υπάρχουν για αξιοποίηση του παλαιού νοσοκομείου.
Το θέμα του νέου νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις έθεσε ο κ. Χρονάς. Ο κ. Περιφερειάρχης
δεσμεύτηκε ότι ο νόμος θα συζητηθεί διεξοδικά στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής. Συμφωνώντας με την πρόταση, επισημαίνω ότι ο νέος νόμος δεν πρόκειται να
μειώσει τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις των προηγούμενων, αφού περιλαμβάνει πάνω από 150
τροποποιήσεις του ν. 4412/16 και προβλέπει την έκδοση 100 περίπου υπουργικών αποφάσεων.
Η ιδιωτική επίβλεψη και το δηλωτικό σύστημα παρακολούθησης των έργων δεν θα λύσει τα
προβλήματα και ούτε θα διασφαλίσει το δημόσιο συμφέρον. Προφανώς δε δαιμονοποιούμε τη
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην οικονομία. Είναι άλλο πράγμα η ενίσχυση και υποβοήθηση
της δημόσιας διοίκησης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που αποδεδειγμένα ο δημόσιος τομέας δεν
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μπορεί να ανταποκριθεί και άλλο πράγμα η υποκατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, όταν επιλέγεται
ιδιωτικός φορέας, η επιλογή να γίνεται από το φορέα του έργου με πλήρη ανεξαρτησία από τον
κατασκευαστή.
Στα ειδικότερα θέματα που έθεσε ο κ. Χρονάς να υπενθυμίσω ότι η οικονομική επιτροπή έλαβε
απόφαση να ενημερώνεται για τα τεχνικά έργα σε κάθε Π.Ε. Η συνεδρίαση να πραγματοποιείται
με την παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων των Π.Ε. και να λαμβάνει χώρα ανά 15/νθήμερο,
πριν τη συνεδρίαση της Ο.Ε. Δεν έχει γίνει.”

Ο κ. Σιαλμάς ανέφερε: “Το θέμα του πανεπιστημίου είναι πολύ σοβαρό θα πρέπει να το δούμε
και να το οργανώσουμε έτσι ώστε να γίνει μια σοβαρή συζήτηση και να μπει σε μια σωστή
διαπραγμάτευση και προσπάθεια ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.”

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.
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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 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

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).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.47314/1912/08-03-2021
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Δούρος συμφώνησε, με την παρατήρηση ότι για ότι αφορά την πανδημία θα είναι θετικοί.

Ο κ. Αναγνωστάκης συμφώνησε με την εισήγηση επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να
εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι όχι μόνο στις υπηρεσίες της Περιφέρειας αλλά και στους χώρους
μαζικής συνάθροισης.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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1. Εγκρίνει το από 5-3-2021 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης προσφορών και
διαδικασιών διαπραγμάτευσης του 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, που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση
των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της αριθμ. 43486/1797/2-3-2021 Πρόσκλησης
υποβολής προσφορών για διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32,
παρ. 2, περ. γ’ του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

2. Απορρίπτει τις προσφορές των εξής συμμετεχόντων:
i. ΑΤΡΟΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Μ. ΕΠΕ
ii. ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΓΚΕΪΤ ΕΠΕ
iii. NATURALIS O.E.
iv. PROGNOSIS BIOTECH A.E.
v. PROTON POWER & LIGHT A.E.
vi. The Science Support IKE
vii. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΕ, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό του πρακτικού.

3. Εγκρίνει την επιπλέον προμήθεια 3.000τμχ γρήγορου τεστ (Rapidtest) αντιγόνου για την
άμεση ανίχνευση του ιού “Covid-19 μερικής δαπάνης 9.450,00€ βάσει του άρθρου 105, παρ. 1
του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 3.1.1. της Πρόσκλησης.

4. Ανακηρύσσει ως ανάδοχο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
για την ανάθεση του αναφερόμενου στο αντικείμενο του θέματος, την εταιρεία “VAKTRO AEBE”,
που εδρεύει στην οδό Πανεπιστημίου 195, Τ.Κ. 26443, Πάτρα (ΑΦΜ:084221869, ΔΟΥ:Α’
Πατρών), στο συνολικό ποσό των 40.950,00€ για την προμήθεια 13.000τμχ γρήγορου τεστ
(Rapidtest) αντιγόνου για την άμεση ανίχνευση του ιού “Covid-19”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 292

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 9/02-03-2021 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 9/02-03-2021 πρακτικό συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 293

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός Δικηγόρου για νομική στήριξη υπαλλήλου της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Λαμίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Τ.Τ.)30610/137/02-03-
2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Με αφορμή την πρόκληση θανατηφόρου ατυχήματος στην Εθνική οδό
Καρπενησίου Λαμίας…… Υπάλληλος αρμόδιος για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του
Εθνικού Οδικού Δικτύου Νομού Ευρυτανίας, πρέπει να κάνει έφεση του κατά Απόφασης του
Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ευρυτανίας, με την οποία καταδικάστηκε ως υπεύθυνος για την
αποκατάσταση φθορών βλαβών και τη συντήρηση αυτών, τον έλεγχο των μεταλλικών στηθαίων
ασφαλείας του οδικού δικτύου και τη λήψη απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια των χρηστών
του……
Δεν έχουμε αντίρρηση στον διορισμό δικηγόρου…..
Παράλληλα θεωρούμε επιβεβλημένο να πληροφορηθούμε το σκεπτικό της καταδικαστικής
απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ευρυτανίας προκειμένου να το λάβουμε υπόψη μας
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στην διαμόρφωση της τακτικής της Περιφέρειας στο Εφετείο.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Αθανάσιου Μπίκα, τον Χρήστο Διαμάντη του
Θεμιστοκλή, δικηγόρο Αθηνών, [ΑΜ. ΔΣ. Αθηνών: 24297], κάτοικο Αθηνών, επί της οδού
Αρχιπελάγους αρ. 104, που έχει χειριστεί ήδη την υπόθεση σε πρώτο βαθμό, με την εντολή να
παραστεί και να τον εκπροσωπήσει ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Λαμίας,
στις 16 Μαρτίου 2021, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα ημερομηνία, με την εντολή να
υπερασπιστεί τον ανωτέρω υπάλληλο, στα πλαίσια της ποινικής διαδικασίας, αποκρούοντας τις
σε βάρος του κατηγορίες, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς
και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση του εν λόγω
υπαλλήλου.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του δικηγόρου που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των
811ευρώ συν Φ.Π.Α. 24% (= 194,64), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 1.005,64 ευρώ, η
οποία προκύπτει ως εξής :

- Παράσταση 491 ευρώ, με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 ευρώ/ώρα, ήτοι ποσό

[80 Χ 4 =] 320 ευρώ για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον Δικαστηρίου δευτέρου βαθμού.
- Σύνολο αμοιβής 811 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 294

ΘΕΜΑ 3ο: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την
Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.”]

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Τ.Τ.)27180/104/02-03-
2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Αφορά πρόστιμο για παραβάσεις της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας……Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την Πολυξένη
Νικολαΐδου του Φωτίου, δικηγόρο Λαμίας [ΑΜ. Δ.Σ. Λαμίας: 195], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Λεωνίδου αρ. 4, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας, στη
δικάσιμο της 8ης Απριλίου 2021 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, κατά τη συζήτηση της από 6
Δεκεμβρίου 2018 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΠΡ2/ 4 Ιανουαρίου 2019 Προσφυγής της
εταιρείας με την επωνυμία “ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.”, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την
υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii)Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 389 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 93,36), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 482,36 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 149 ευρώ [64€ παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

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

- Σύνολο αμοιβής 389 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 295

ΘΕΜΑ 4ο: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την
Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.”]

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Τ.Τ.)27184/106/02-03-
2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Αφορά πρόστιμο για παραβάσεις της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας……Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον Δημήτριο
Κατσούρα του Δημητρίου, δικηγόρο Λαμίας [ΑΜ. Δ.Σ. Λαμίας: 359], κάτοικο Λαμίας, επί της
οδού Λεωσθένους αρ. 2, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας,
στη δικάσιμο της 8ης Απριλίου 2021 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, κατά τη συζήτηση της
από 30 Ιανουαρίου 2019 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΠΡ26/ 1 Φεβρουαρίου 2019
Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.”, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς
και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 389 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 93,36), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 482,36 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 149 ευρώ [64€ παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

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

- Σύνολο αμοιβής 389 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 296

ΘΕΜΑ 5ο: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με
την Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε.”]

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
(Τ.Τ.)244652/1004/2020/02-03-2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Αφορά πρόστιμο για παραβάσεις της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας……Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την Ευαγγελία
Λιακώνη του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο Άμφισσας, κάτοικο Άμφισσας, επί της οδού Στυλιανού 5,
η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 18ης
Μαρτίου 2021 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 8
Ιουλίου 2015 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΠΡ60/9 Ιουλίου 2015 Προσφυγή της
εταιρείας με την επωνυμία “ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε.”, συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται,
για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 389 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 93,36), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 482,36 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 149 ευρώ [64€ παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

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

- Σύνολο αμοιβής 389 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 297

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΘΕΜΑ 6ο: Εξειδίκευση γενικού κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 42325/887/01-03-2021

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

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Πρόκειται για τυπική υποχρέωση προκειμένου να εξειδικεύσουμε την
πρόσληψη που εγκρίθηκε από το Υπουργείο συγκεκριμενοποιώντας την οργανική θέση, κλάδο
και ειδικότητα, που θα καλύψει….
Σε αυτή την λογική…. Δεν έχουμε αντίρρηση στην εισήγηση.
Ζητάμε, όμως, να ενημερωθούμε πόσες και ποιες θέσεις μόνιμου προσωπικού ενέκρινε το
Υπουργείο να καλυφθούν…. Με ποια επιχειρήματα απέρριψε τις υπόλοιπες προτάσεις της
Περιφέρειας;
Σε αυτή την λογική, οφείλει η Περιφέρεια να αντιδράσει συγκροτημένα, εφόσον είναι γνωστή η
επικρατούσα μεγάλη έλλειψη προσωπικού που δυσκολεύει την λειτουργίας της.
Οφείλει το λιγότερο να μεθοδεύσει την διεκδίκηση πλήρωσης όλων των κενών οργανικών θέσεων
με μόνιμο προσωπικό, προειδοποιώντας ταυτόχρονα για την ανάγκη επικαιροποίησης και
εκσυγχρονισμού του οργανισμού της.”

Ο κ. Αναγνωστάκης έδωσε θετική ψήφο υιοθετώντας και συνυπογράφοντας τις παρατηρήσεις
όπως κατατέθηκαν από τον κ. Χρονά.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει 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 Ευρυτανίας, με την ειδικότητα Εποπτών Δημόσιας Υγείας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 298

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
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ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση: α) πρακτικών αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διεθνούς
ανοικτού διαγωνισμού για «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες του οδικού
δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2021-2022»προϋπολογισμού 360.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, β) ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και γ) τη συνέχιση της
διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.40424/1547/01-03-2021
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Σιαλμάς ψήφισε λευκό δηλώνοντας ότι ο διαγωνισμός αν γινόταν κατά τμήμα θα είχανε
πολύ καλύτερο αποτέλεσμα για την περιφέρεια και μεγαλύτερο κέρδος.Επεσήμανε δε ότι είχε
γίνει κάτι παρόμοιο δηλαδή ανά τμήμα σε προηγούμενο διαγωνισμό στην Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος συμφώνησε με την παρατήρηση του κ. Σιαλμά και διαβεβαίωσε τα μέλη ότι θα το
δούνε σε μελλοντικούς διαγωνισμούς ώστε να γίνονται ανά τμήματα.

Ο κ. Αναγνωστάκης συμφώνησε στην εισήγηση τονίζοντας ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ενιαία
συμπεριφορά στην λειτουργία των περιφερειακών ενοτήτων.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

α) Εγκρίνει τα υπ’αριθμ. Ι(15-02-2021) & ΙΙ(23-02-2021) πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής
διενέργειας του ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια χρώματος
διαγράμμισης για τις ανάγκες του οδικού δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2021-2022»,
προϋπολογισμού 360.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που αφορούν την αποσφράγιση &
έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και αποσφράγιση τεχνικών και οικονομικών
προσφορών.
β) Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη για το ανωτέρω έργο, όπως προέκυψε από την
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, την εταιρεία «ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ–
VIOLAC» με συνολική προσφερόμενη τιμή 183.000,00 € άνευ ΦΠΑ, όπως αναλύεται
κατωτέρω:

 ΤΜΗΜΑ 1 : «Λευκό ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης», με προσφερόμενη τιμή
145.200,00€ άνευ ΦΠΑ 24%, και υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης 39,50%

 ΤΜΗΜΑ 2 : «Υάλινα αντανακλαστικά υαλοσφαιρίδια», με προσφερόμενη τιμή
37.800,00€ άνευ ΦΠΑ 24%, και υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης 24,88 %

γ) Εγκρίνει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 299

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Παροχή
υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της Παγιδοθεσίας με παγίδες
τύπου Mcphall στους ελαιώνες Α και Β Τμήματος, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής
Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς έτους 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας»,
συνολικού προϋπολογισμού 60.655,57€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και των όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 6375/376/02-03-2021
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Μπέτσιος ψήφισε λευκό αναφέροντας: “ Δεν έχουμε λάβει έως τώρα απολογισμό για την
προηγούμενη χρονιά.”
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει:
 τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για

τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της Παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail
στους ελαιώνες Α και Β Τμήματος, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 στη Π.Ε. Βοιωτίας», [CPV 77100000-1]
συνολικού προϋπολογισμού 60.655,57€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 02.073.5241.

 τους όρους της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

2. Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης
Διοικητικού Οικονομικού της ΠΕΒ και τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ως
υπηρεσία επίβλεψης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 300

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Ανάπτυξη
και εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς δακοκτονίας για την υλοποίηση ολοκληρωμένου μηχανισμού
υποστήριξης του Προγράμματος Δακοκτονίας”, προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ (Αριθμ.
Διακήρυξης Επαναληπτικού 17Α/238137/7129/10-11-2020).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 45957/1845/04-03-2021
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 δήλωσε: “Δεν έχουμε αντίρρηση.
ΠΑΡΕΠΙΠΤΩΝΤΩΣ…… και με αφορμή την από 4/12/2020 της Διεύθυνσης Γεωργίας του
Υπουργείου, σχετικά με την έναρξη της δακοκτονίας ζητάμε συγκεκριμένες πληροφορίες ανά
Περιφερειακή Ενότητα για :

 Το αν υπάρχει ανάγκη διαγωνισμού για το 2021 ή καλύπτονται από τους προηγούμενους
που είχαν 2ετη διάρκεια.

 Το αν υπάρχει η κατάλληλη προετοιμασία για την εξασφάλιση των απαραίτητων
πιστοποιητικών επιθεώρησης των μηχανημάτων που χρησιμοποιούν γεωργικά φάρμακα.

 Αν διατίθεται το κατάλληλο - επαρκές προσωπικό στις αρμόδιες υπηρεσίες.”

Οι κ.κ Δούρος και Αναγνωστάκης ψήφισαν λευκό.

Ο κ. Μπέτσιος ψήφισε κατά επισημαίνοντας: “Θεωρούμε ότι αποτελεί ανάθεση.
Επαναλαμβάνεται και στη Βοιωτία η διαδικασία και ο τρόπος που έγινε η συγκεκριμένη δράση
στην Π.Ε. Φθιώτιδας.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 2/3-3-2021 πρακτικό της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για
την “Ανάπτυξη και εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς δακοκτονίας για την υλοποίηση
ολοκληρωμένου μηχανισμού υποστήριξης του Προγράμματος Δακοκτονίας”, προϋπολογισμού
74.400,00€ με ΦΠΑ, που αφορά στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της
συμμετέχουσας εταιρείας “ΝEUROPUBLIC A.E.”
2. Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού την εταιρεία “ΝEUROPUBLIC A.E.” για
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το ποσό των 55.056,00€, συγκεντρώνοντας συνολικά 100 βαθμούς.

Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 3.2 της
διακήρυξης, που θα υποβάλλει ο ανωτέρω προσφέροντας (προσωρινός ανάδοχος) σε φυσικό
φάκελο, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης που θα του αποσταλεί από την Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε..

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 301

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση δαπάνης πληρωμής μεταφοράς μαθητών με Ειδικά Μαθητικά Δελτία για το
διάστημα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 40141/1263/24-02-
2021(Ορθή επανάληψη 25-02-2021) έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.
Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε:
1. Διερωτόμαστε για τον αριθμό των μαθητών του σχολείου ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και για τις

διαδρομές που χρειάζεται να πραγματοποιήσουν….
2. Διερωτόμαστε πως προκύπτει σαν ποσόν συνολικής δαπάνης μετακίνησης των μαθητών

του σχολείου ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 1.300.066 ευρώ.”

Ο Πρόεδρος ανέφερε: “Τα ειδικά μαθητικά δελτία αφορούν σε όλα τα γυμνάσια και λύκεια. Το
τμήμα του δια βίου μάθησης είναι το τμήμα της διεύθυνσης ανάπτυξης που σχεδιάζει τα μαθητικά
δρομολόγια”.

Ο κ. Χρονάς στη συνέχεια ανέφερε: “Μετά τις διευκρινήσεις που δόθηκαν….. Συμφωνούμε.”

Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς ψήφισαν λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει δαπάνη ποσού 280.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την πληρωμή
της μεταφοράς μαθητών της Π. Ε. Εύβοιας με Ειδικά μαθητικά Δελτία σύμφωνα με τις
διατάξεις της 50025/19-9-2018 νέας Κ.Υ.Α, στους δικαιούχους, για το σχολικό έτος 2020 –
2021. Συγκεκριμένα για το διάστημα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020 ως εξής:

α/α Δικαιούχος Χρονικό διάστημα Ποσό

1 Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Εύβοιας Α.Ε.

Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020

180.000,00
2 ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Χαλκίδας Α. Ε. 95.000,00
3 Υπεραστικό ΚΤΕΛ Θήβας. 2.500,00
4 ΤΡΑΙΝΟΣΕ 2.500,00

Σύνολο 280.000,00

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 10 073 και ΚΑΕ 0821 της Π. Ε. Εύβοιας

ΑΔΑ: Ψ1Ξ57ΛΗ-ΩΩΚ



22/58

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 302

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση του τρίτου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά την 2η
Πρόσκληση για τον διαγωνισμό με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών(ΔΣΑ), με τη
χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε.Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη: 2020-21, 2021-2022 και 2022-2023.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Οικ.43683/915/02-03-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε:
1. Διερωτόμαστε γιατί καθυστέρησε τόσο αυτή η διαδικασία, που τυπικά είναι

σύννομη…..Αφού υποτίθεται πως τα αναγκαία δρομολόγια ήταν γνωστά από τον
Σεπτέμβρη του 2020.

2. Γιατί έγινε τώρα η 2η Πρόσκληση για τον διαγωνισμό, που προφανώς κρίθηκε αναγκαία
όταν η 1η πρόσκληση απέβη άκαρπος.

Εν αναμονή αυτών των απαντήσεων …… η ψήφος μας θα είναι ΛΕΥΚΟ.

Οι κ.κ. Δούρος, Σιαλμάς ,Αναγνωστάκης και Μπέτσιος ψήφισαν λευκό.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια ανέφερε : “Να ευχαριστήσω τις παρατάξεις σε αυτό το σημείο για την
συνεργασία που έγινε με τον κ. Γαλάνη και με την επιτροπή που υποβάλλει προτάσεις προς το
υπουργείο εσωτερικών για αλλαγές νομοθετικού πλαισίου για τα μαθητικά δρομολόγια ως προς
τη δυνατότητα καλύτερης εξεύρεσης αναδόχων που είναι ένα μεγάλο ζητούμενο στα
δρομολόγια. Πιστεύω ότι έγινε πολύ καλή και παραγωγική δουλειά”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 3/26-02-2021 πρακτικό της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά την 2η
Πρόσκληση για τον διαγωνισμό με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών(ΔΣΑ), με τη
χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε.Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη: 2020-21, 2021-2022 και 2022-2023.

2.Κατακυρώνει στους κάτωθι μειοδότες τα Τμήματα-δρομολόγια για την 2η πρόσκληση
υποβολής οικονομικών προσφορών με συστημικό αριθμό 96049 , ως ακολούθως :

Α/Α Οικονομικός φορέας Τμήμα-
Δρομολόγιο

Αποτέλεσμα ελέγχου
βάσει
της παρ.5.3 της
διακήρυξης
συνδυαστικά με τις
γενικές επισημάνσεις
(σελ10-11) της 2ης
πρόσκλησης

Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ €

1 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 1 ΠΛΗΡΗ 14,46

2 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2 ΠΛΗΡΗ 4,77

3 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 3 ΠΛΗΡΗ 13,35

4 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 4 ΠΛΗΡΗ 28,36

5 ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 5 ΠΛΗΡΗ 30,36
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6 ΣΙΨΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου 6 ΠΛΗΡΗ 30,04

7 ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 7 ΠΛΗΡΗ 42,54

8 ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 8 ΠΛΗΡΗ 29,38

9 ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ &
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 9 ΠΛΗΡΗ 47,40

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 303

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση του δεύτερου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά την 5η
Πρόσκληση για τον διαγωνισμό με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών(ΔΣΑ), με τη
χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε.Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη: 2020-21, 2021-2022 και 2022-2023.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Οικ.44577/926/02-03-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Πρόκειται για σύννομη και αναγκαία διαδικασία…..Δεν έχουμε
αντίρρηση.”

Οι κ.κ. Δούρος ,Σιαλμάς και Αναγνωστάκης ψήφισαν λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ. 2/01-03-2021 πρακτικό της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά την 5η
Πρόσκληση για τον διαγωνισμό με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών(ΔΣΑ), με τη
χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε.Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη: 2020-21, 2021-2022 και 2022-2023.

2. Απορρίπτει την προφορά του προσωρινού μειοδότη “Κοινοπραξία ταξί Δήμου Δελφών για το
Τμήμα 2-Δρομολόγιο : Ιτέα –ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Άμφισσας , σύμφωνα με το περιεχόμενο της
παρ.4.2.3 της αρχικής διακήρυξης (σελίδα 35) , συνδυαστικά με την παρ.5.3.2 , Γii(σελίδα
48 )που προβλέπει, την απόρριψη του προσωρινού αναδόχου στην περίπτωση που δεν
υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα
των δικαιολογητικών,

3.Εγκρίνει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της «Κοινοπραξίας ταξί Δήμου
Δελφών» σύμφωνα με τους όρους της αρχικής διακήρυξης, παρ. Γ(σελ.48) .. “καταπίπτει υπέρ
της αναθέτουσας αρχής η επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ...”,

4.Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα «Γκελαούζο Παναγιώτη» για το
Τμήμα 2-Δρομολόγιο : Ιτέα –ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Άμφισσας , με τιμή μονάδας 33,33€ χωρίς ΦΠΑ
(18,83% έκπτωση).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 304

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση: α) αποστολής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την
κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296
2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση
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συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων
Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για
τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023» με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού
προϋπολογισμού 91.413,42€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων
προαίρεσης, β) των όρων της 10/2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την
κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.43828/1367/02-03-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε:
1. Μας προβληματίζει ότι δεν αναφέρεται στην εισήγηση, συγκεκριμένα, πόσους μαθητές

και για ποια μετακίνηση θα εξυπηρετούν αυτά τα δρομολόγια…..
2. Διερωτόμαστε αν αφορά τα προσφυγόπουλα……

Εν αναμονή των ζητούμενων διευκρινήσεων…. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ.

Οι κ.κ. Δούρος , Σιαλμάς,Αναγνωστάκης και Μπέτσιος ψήφισαν λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:
 την αποστολή πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α

«ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-
01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023» με την
χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 91.413,42€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από
οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής [χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο
ποσοστό έκπτωσης σε ευρώ (€)], στους οικονομικούς φορείς οι οποίοι έχουν γίνει
αποδεκτοί και έχουν ενταχθεί, κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας
πρόσκλησης, στο μητρώο της κατηγορίας Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» του Δυναμικού
Συστήματος Αγορών της Π.Ε. Εύβοιας για τα σχολικά έτη 2020-2023.

 τους όρους της 10/2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α
«ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο πρόσκλησης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 305

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση: α) αποστολής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την
κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020
(20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ
(ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων
σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023» με την χρήση του
ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 187.383,84€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των
δικαιωμάτων προαίρεσης, β) των όρων της 11/2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών
για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.44544/1405/02-03-
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:
1. Μας προβληματίζει ότι δεν αναφέρεται στην εισήγηση, συγκεκριμένα, πόσους μαθητές και

για ποια μετακίνηση θα εξυπηρετούν αυτά τα δρομολόγια…..
2. Διερωτόμαστε αν αφορά τα προσφυγόπουλα……

Εν αναμονή των ζητούμενων διευκρινήσεων…. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ

Οι κ.κ. Δούρος ,Σιαλμάς, Αναγνωστάκης και Μπέτσιος ψήφισαν λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:
 την αποστολή πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-
01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023» με την
χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 187.383,84€ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από
οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής [χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο
ποσοστό έκπτωσης σε ευρώ (€)], στους οικονομικούς φορείς οι οποίοι έχουν γίνει
αποδεκτοί και έχουν ενταχθεί, κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας
πρόσκλησης, στο μητρώο της κατηγορίας Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» του Δυναμικού
Συστήματος Αγορών της Π.Ε. Εύβοιας για τα σχολικά έτη 2020-2023.

 τους όρους της 11/2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β
«ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο πρόσκλησης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 306

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση: α) αποστολής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την
κατηγορία Γ «ΕΔΧ έως 8 Θέσεων» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020
(20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ
(ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων
σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023» με την χρήση του
ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 29.772,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των
δικαιωμάτων προαίρεσης, β) των όρων της 11/2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών
για την κατηγορία Γ «ΕΔΧ έως 8 Θέσεων».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.44545/1406/02-03-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε:
1. Μας προβληματίζει ότι δεν αναφέρεται στην εισήγηση, συγκεκριμένα, πόσους μαθητές και

για ποια μετακίνηση θα εξυπηρετούν αυτά τα δρομολόγια…..
2. Διερωτόμαστε αν αφορά τα προσφυγόπουλα……

Εν αναμονή των ζητούμενων διευκρινήσεων…. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ.

Οι κ.κ. Δούρος , Σιαλμάς,Αναγνωστάκης και Μπέτσιος ψήφισαν λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

ΑΔΑ: Ψ1Ξ57ΛΗ-ΩΩΚ
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αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:
 την αποστολή πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Γ «ΕΔΧ έως

8 Θέσεων» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01)
Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023» με την
χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 29.772,40€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από
οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής [χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο
ποσοστό έκπτωσης σε ευρώ (€)], στους οικονομικούς φορείς οι οποίοι έχουν γίνει
αποδεκτοί και έχουν ενταχθεί, κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας
πρόσκλησης, στο μητρώο της κατηγορίας Γ «ΕΔΧ έως 8 Θέσεων» του Δυναμικού
Συστήματος Αγορών της Π.Ε. Εύβοιας για τα σχολικά έτη 2020-2023.

 τους όρους της 12/2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Γ
«ΕΔΧ εως 8 Θέσεων», σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο πρόσκλησης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 307

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση: α) αποστολής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την
κατηγορία Δ «ΕΔΧ - ΤΑΞΙ έως 4 Θέσεων» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020
(20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ
(ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-
2023» με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 1.347.679,59€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης, β) των όρων της
13/2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ - ΤΑΞΙ έως 4
Θέσεων».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 13910/554/03-03-2021
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε τα κάτωθι:
1. Μας προβληματίζει ότι δεν αναφέρεται στην εισήγηση, συγκεκριμένα, πόσους μαθητές και

για ποια μετακίνηση θα εξυπηρετούν αυτά τα δρομολόγια…..
2. Διερωτόμαστε αν αφορά τα προσφυγόπουλα……

Εν αναμονή των ζητούμενων διευκρινήσεων…. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ…. Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ προβληματιζόμαστε γιατί δεν έχει γίνει καμιά
προσπάθεια ενοποίησης και συντονισμού στην διαδικασία προσδιορισμού των αναγκαίων
μαθητικών δρομολογίων, στην καλύτερη οργάνωση τους και την διαγωνιστική διαδικασία για την
κάλυψη τους …… ώστε να διευκολυνθεί ο έλεγχος και η παρακολούθηση της δαπάνης.
Προβληματιζόμαστε για την στάση της Περιφερειακής Αρχής απέναντι στο ΛΕΥΚΟ, που επιλέγει
συχνά η αντιπολίτευση, για τα μαθητικά δρομολόγια.
Θεωρούμε σκόπιμη και αναγκαία την εξ υπαρχής συζήτηση του ζητήματος.

Οι κ.κ. Δούρος , Σιαλμάς,Αναγνωστάκης και Μπέτσιος ψήφισαν λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:

ΑΔΑ: Ψ1Ξ57ΛΗ-ΩΩΚ
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 την αποστολή πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ -
ΤΑΞΙ έως 4 Θέσεων» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296
2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την
ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων
σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-
2023» με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 1.347.679,59€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής
[χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης σε ευρώ (€)], στους οικονομικούς
φορείς οι οποίοι έχουν γίνει αποδεκτοί και έχουν ενταχθεί, κατά την ημερομηνία
αποστολής της παρούσας πρόσκλησης, στο μητρώο της κατηγορίας Δ «ΕΔΧ - ΤΑΞΙ
έως 4 Θέσεων» του Δυναμικού Συστήματος Αγορών της Π.Ε. Εύβοιας για τα σχολικά
έτη 2020-2023.

 τους όρους της 13/2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ
«ΕΔΧ - ΤΑΞΙ έως 4 Θέσεων», σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο πρόσκλησης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 308

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 17: 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 Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.43698/916/02-03-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
εξώδικου

συμβιβασμού με τον
Γεώργιο Στεργίου
σύμφωνα με την

αριθμ.
226/8/23.02.2021
Απόφαση της
Οικονομικής
Επιτροπής.

02.04.073.0892.01

Πάσης φύσεως
δαπάνες σε
εκτέλεση
δικαστικών
αποφάσεων ή
συμβιβαστικών

πράξεων

109,80 21.000,00 4.258,97 16.631,23
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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:

2.

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια
σφραγίδας για τη
Δ/νση Β/θμιας
Εκπ/σης Ν.
Φωκίδας.

Το αρθμ. πρωτ.
826/22.02.2021
Έγγραφο της
Δ/νσης Β/θμιας
Εκπ/σης Ν.
Φωκίδας.

02.04.073.1699.01 Λοιπές
προμήθειες 21,08 15.952,02 2.614,60 13.316,34

3.

Η δαπάνη αφορά
την επιστροφή

ποσού παραβόλου
για χορήγηση αδείας
και πινακίδων στην
εταιρεία με την
επωνυμία

«ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Τ.Ε.»
η οποία εκ
παραδρομής

κατέθεσε το ποσό
του παραβόλου σε
λογαριασμό της Π.Ε.
ΦΩΚΙΔΑΣ κατά την

διαδικασία
μεταβίβασης

Το αρθμ. πρωτ.
39823/581/25.02.20
21 Έγγραφο της

Δ/νσης
Μεταφορών και
Επικοινωνιών.

02.04.073.3199.01
Λοιπές

επιστροφές
εσόδων

75,00 1.750,00 0,00 1.675,00

4.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή

αμοιβής δικηγόρου ο
οποίος θα

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

δικάσιμο της 18ης
Μαρτίου 2021 ή σε
κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, κατά τη
συζήτηση της από
08 Ιουλίου 2015 και

με αριθμό
καταχώρησης
δικογράφου

ΠΡ60/09 Ιουλίου
2015 προσφυγή
της Εταιρείας
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ
ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε»
σύμφωνα με την
αριθμ . (ΤΤ.):

244652/1004/2020/0
2.03.2021 εισήγηση

της Νομικής
Υπηρεσίας.

02.04.073.0871.01
Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

482,36 25.000,00 19.880,16 4.637,48

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
688,24 63.702,02 26.753,73 36.260,05

ΑΔΑ: Ψ1Ξ57ΛΗ-ΩΩΚ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 309

ΘΕΜΑ 18ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 238/08/23-02-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε., περί Έγκρισης Απόδοσης Λογαριασμών XEΠ - Απαλλαγής Υπολόγων για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Οικ.43705/917/02-03-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 238/08/23-02-2021 απόφασή της, περί Έγκρισης Απόδοσης
Λογαριασμών XEΠ - Απαλλαγής Υπολόγων για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε.
Φωκίδας ως προς το επιστραφέν ποσό για την Καλυβιώτη Ιουλιάνα από το λανθασμένο ποσό
των 0,00 ευρώ στο ορθό επιστραφέν ποσό των 3.000,00 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 310

ΘΕΜΑ 19ο: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 Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 42825/1325/01-03-
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:

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

5.

Η δαπάνη αφορά
την δημοπράτηση
εγγειοβελτιωτικών
έργων για την
αποκατάσταση
βλαβών στους

χειμάρρους Σκίτσα
και Πλειστό της Π.Ε.
Φωκίδας .Το αρθμ.

πρωτ.
39038/864/24-02-
2021 Έγγραφο
πρωτογενές
αίτημα της

Τεχνικών Έργων.
(ΑΔΑΜ:21REQ0081
89042 2021-02-24)
Χρηματοδότηση :Κ

ΑΠ

02.04.071.9776.01
Εκτέλεση

εγγειοβελτιωτι
κών έργων.

241.000,00 241.000,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
241.000,00 241.000,00 0,00 0,00

ΑΔΑ: Ψ1Ξ57ΛΗ-ΩΩΚ
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2.Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, πιστοποιήσεις-λογαριασμούς έργων,
μελετών (Ε.Φ. 02071) ως εξής:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Δαπάνη Παροχής
Υπηρεσίας αναβάθμισης
των ελεγκτών τομέα του
τοπικού δικτύου και
εγκατάστασης διάταξης
αντιγράφων ασφάλειας,
για τις ανάγκες της Π.Ε.
Εύβοιας για έτος
2021.Πρωτογενές αίτημα
21/20947/21/01-02-2021
του τμήματος
Πληροφορικής της Π.Ε.
Εύβοιας.
21REQ008073790

02.02.073.0869

Αμοιβές για
συντήρηση
και επισκευή

λοιπού
εξοπλισμού

3.100,00 16.283,60 865,52 12.318,08

2

Δαπάνη Προμήθειας 200
αδειών antivirus για την
κάλυψη των αναγκών της
Π.Ε .Εύβοιας για το έτος
2021.Πρωτογενές αίτημα
11631/10/19-01-2021
του τμήματος
Πληροφορικής της
Π.Ε.Εύβοιας.21REQ008
024634

02.02.073.1723.0
1

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών
προγραμμάτω
ν- λοιπών
υλικών

5.815,60

3

Δαπάνη Προμήθειας δύο
(2) εξυπηρετητών
(servers) και μίας (1)
μονάδας αποθήκευσης
δεδομένων για την
κάλυψη των αναγκών της
Π.Ε. Εύβοιας.
Πρωτογενές αίτημα
19868/19/29-01-2021
του τμήματος
Πληροφορικής της
Π.Ε.Εύβοιας.21REQ008
073146

02.02.073.1723.0
1

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών
προγραμμάτω
ν- λοιπών
υλικών

21.080,00 55.000,00 0,00 28.104,40

ΣΥΝΟΛΟ 29.995,60 71.283,60 865,52 40.422,48

ΑΔΑ: Ψ1Ξ57ΛΗ-ΩΩΚ
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Α/Α ΑΙΤΙΟ-ΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Δαπάνη επισκευής,
συντήρησης του
οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ΜΕ
121120 ΙΧ( εργασία
σετ επισκευής
μπουκάλας
ανύψωσης) 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
37255/1283/22-02-
2021 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.9459.01
Διάφορα
έργα.

186,00

2

Δαπάνη προμήθειας
υλικών για την
επισκευή του
οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ΜΕ
121120 ΕΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ (σετ
ανταλλακτικών
επισκευής ανύψωσης
μπουκάλας), που είναι

02.02.071.9459.01
Διάφορα
έργα. 210,80 397.131,40 173.818,12 222.916,48

ΑΔΑ: Ψ1Ξ57ΛΗ-ΩΩΚ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 311

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών (ορισμοί δικηγόρων,
προμήθειας και παροχής υπηρεσιών) από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και
υλοποίησης έργων από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού
Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 43878/924/02-03-2021
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Α) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
(φορέας 073) οικονομικού έτους 2021, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η δαπάνη αφορά τον 03.073.
0871.01

Αμοιβές
Φυσικών 787,40 21.000,00 10.651,12 9.561,48

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
37245/1282/22-02-
2021 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

ΣΥΝΟΛΟ 396,80 397.131,40 173.818,12 222.916,48

ΑΔΑ: Ψ1Ξ57ΛΗ-ΩΩΚ
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διορισμό πληρεξούσιου
δικηγόρου προκειμένου
να επιμεληθεί την
άσκηση ένδικου μέσου
(έφεσης) για λογαριασμό
της Π.Στ. Ελλάδας –
ΠΕΕυρυτανίας, στο
Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά, κατά της
Κωνσταντίας Σβερώνη
κλπ (συν.6) και κατά της
υπ. αριθμ. 491/2020
απόφασης του
Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λαμίας.

προσώπων

Η δαπάνη αφορά το
διορισμό δικηγόρου για
τη νομική στήριξη
υπαλλήλου της
Π.Στ.Ελλάδας –
ΠΕΕυρυτανίας (Μπίκα
Αθανάσιου), ενώπιον
του τριμελούς Εφετείου
Πλημμελημάτων Λαμίας
στις 16 Μαρτίου 2021 ή
σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα ημερομηνία,
για να ασκήσει έφεση
κατά της αρ.2/23
Ιανουαρίου 2020
απόφασης Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου
Ευρυτανίας με την οποία
καταδικάστηκε για
πλημμελήματα, να τον
υπερασπιστεί
αποκρούοντας τις σε
βάρος του κατηγορίες,
συντάσσοντας
υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις
και ισχυρισμούς και
γενικά να πράξει ότι
απαιτείται για την
υπεράσπισή του.

03.073.
0871.01

Αμοιβές
Φυσικών

προσώπων
1.005,64 21.000,00 11.438,52 8.555,84

Η δαπάνη αφορά την
υπηρεσία ετήσιας
συντήρησης του
λογισμικού Tekton
SN4897, απαραίτητη για
την τεχνική υποστήριξη

03.073.
0879.01

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν

ειδικές
υπηρεσίες

744,00 30.817,13 22.695,63 7.377,50

ΑΔΑ: Ψ1Ξ57ΛΗ-ΩΩΚ
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του τμήματος Ωρίμανσης
της ΔΤΕ της
ΠΕΕυρυτανίας και την
αναβάθμιση του
λογισμικού με
προσθήκες και
βελτιώσεις για την
σχεδίαση και απεικόνιση
των έργων, για το 2021.
Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια μπαταριών
και καλωδίων
μεταφοράς δεδομένων,
απαραίτητων για τη
λειτουργία του
γεωδαιτικού σταθμού
Leika της ΔΤΕ της
ΠΕΕυρυτανίας, λόγω
αποφόρτισής τους, με
αποτέλεσμα να μην
μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για
μετρήσεις στο πεδίο και
να μεταφέρει δεδομένα
στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή της
υπηρεσίας.

03.073.
1699.01

Λοιπές
Προμήθειες 500,00 10.000,00 1.890,56 7.609,44

Β) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπάνης μελέτης έργου από τον Π.Υ Δημοσίων
Επενδύσεων (φορέας 071) οικονομικού έτους 2021, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η δαπάνη αφορά
πληρωμή του έργου
«Βελτίωση αθλητικών
εγκαταστάσεων Δήμου
Καρπενησίου», έργου
που εντάσσεται στο
Τεχνικό Πρόγραμμα της
ΠΕΕυρυτανίας (α/α 22),
σύμφωνα με τις 108/2020
και 233/2020 αποφάσεις
του Περιφερειακού
Συμβουλίου (ΚΑΠ2021).
20REQ006923032

03.071.
9899.01

Λοιπές
Δαπάνες 395.000,00 671.117,89 165.909,26 110.208,63

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 312

ΑΔΑ: Ψ1Ξ57ΛΗ-ΩΩΚ
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ΘΕΜΑ 21ο: 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 Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 43704/1637/02-03-2021
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.
ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΚΕ
ΚΡΙΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
iΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Κάλυψη δαπάνης για
προμήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού
για τις ανάγκες ολων
των κτιρίων της
Π.Ε.Βοιωτίας, σύμφωνα
με τον Ν.3852/10 αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.1699.
01 Λοιπές προμήθειες 950,00 20.000,00 5.666,40 14.333,60

2

Κάλυψη δαπάνης για
προμήθεια κλειδιών,
κλειδαριών κλπ για τις
ανάγκες ολων των
κτιρίων της
Π.Ε.Βοιωτίας, σύμφωνα
με τον Ν.3852/10 αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.1699.
01 Λοιπές προμήθειες 950,00 20.000,00 6.616,40 13.383,60

3

Επιστροφή χρηματικού
ποσού στο ΣΟΥΛΙ
ΒΑΣΙΛ ΑΛΕΚΟ, επειδή
δεν έγινε η μεταβίβαση
του ΧΖΙ 0790 , σύμφωνα
με τον Ν.3852/10αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.3199.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

69,00 3.130,00 783,00 2.347,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 1969.00 23.130,00 7.399,40 15.730,60 2000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 313

ΘΕΜΑ 22ο:Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ
Φθιώτιδας, έτους 2021».
Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή
υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2021».
Γ)Ορισμός υπολόγου Χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 44095/1810/02-03-2021
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα

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

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

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗ

Σ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ

ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (σχετικά με την
προσφυγή της εταιρείας με
την επωνυμία ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ
ΑΕ.)

Έγγραφο αριθμ.
27180/104/2-3-2021 της
Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε

02.01.073.08
71.01

Αμοιβές
φυσικων

προσωπων
482,36 100.000,00 62.756,64 37.243,36

2

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στο Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (σχετικά με την
προσφυγή της εταιρείας με
την επωνυμία ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ)

Έγγραφο αριθμ.
27184/106/2-3-2021 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

02.01.073.08
71.01

Αμοιβές
φυσικων

προσωπων
482,36 100.000,00 63.239,00 36.761,00

3

Δαπάνη προμήθειας του
προγράμματος διαχείρισης
εργων ACE ERP eCM

Έγγραφο 8090/448/14-1-
2021 της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων ΠΣΕ

ΑΔΑΜ: REQ008007340 2021-
01-14

02.01.073.17
23.01

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
προγραμμάτων
και λοιπών
υλικών

5.257.60 45.000.00 27.577.60 17.422.40

4

Δαπάνη παροχής
υπηρεσιών υποστήριξης
του προγράμματος
διαχείρισης εργων ACE ERP
eCM

Έγγραφο 8090/448/14-1-
2021 της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων ΠΣΕ

ΑΔΑΜ: REQ008007340 2021-
01-14

02.01.073.08
99.01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

1.190.40 327.133.22 210.825.61 116.307.61

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 7.412.72
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Γ) Ορίζει υπόλογο στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα στην Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας καθώς υπάρχει η ανάγκη κάλυψης απρόβλεπτων δαπανών που
προκύπτουν κατά την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (διαμονή,σίτιση,μεταφορά,προμήθεια
υλικών κ.λ.π.) και εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη
των ανωτέρω δαπανών στο όνομα του κυρίου Πολύζου Φ.Ζώη (ως Υπολόγου), υπαλλήλου της
Αυτ/λους Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Στ.Ε.

Η προϋπολογιζόμενη ετήσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.500,00 ευρώ,σε βάρος του
ΚΑΕ 5152.
Ημερομηνία λήξης του παραπάνω χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ορίζεται η
31.12.2021.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 314

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Οι κ.κ. Δούρος Αναγνωστάκης, Μπέτσιος 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 23ο: Πρόταση έγκρισης σύναψης και σχεδίου σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας
μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μακρακώμης, για την υλοποίηση του
έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου πρώην Ειρηνοδικείου Σπερχειάδας και μετατροπή του
σε κτήριο γραφείων» και ορισμός μελών στο όργανο παρακολούθησης της σύμβασης.

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ

ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη για την
“Κατασκευή αρδευτικού
αγωγού εμπλουτισμού
υδάτων στην Τ.Κ..
Ανθήλης”

ΠΟΛΥΕΤΗΣ
2021: 150.000,00 €
2022: 150.000,00 €

Έγγραφο 5423/319/12-1-
2021 Δ/νση Τεχνικών
Έργων

ΑΔΑΜ: 21REQ007994832
2021-01-12

02.01.071.9776.
01

Εκτέλεση
εγγειοβελτιωτικών

έργων
150.000,00 531.370,00 221.826,14 309.543,86

2

Δαπάνη για την
“Αντικατάσταση
ιρλανδικών διαβάσεων
στη Τ.Κ. Αργυροχωρίου
του Δήμου Λαμιέων”

ΠΟΛΥΕΤΗΣ
2021: 100.000,00 €
2022: 60.000,00 €

Έγγραφο 27762/1476/9-2-
2021 Δ/νση Τεχνικών
Έργων

ΑΔΑΜ: 20REQ008113267

02.01.071.9771.
01

Εκτέλεση
συγκοινωνιακών

έργων.
100.000,00 2.940.000,00 2.726.987,04 213.012,96

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 250.000,00
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 38182/1831/25-02-2021
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού που αναφέρει τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:
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 99 και 278 αυτού,
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
2. Το ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Το υπ’ αρ. 5139/140/19-02-2021 έγγραφο του Δήμου Μακρακώμης.

Και επειδή:
 Σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», Δήμοι της ίδιας
Περιφέρειας και η οικεία Περιφέρεια μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις
συνεργασίας,με τις οποίες αναλαμβάνουν την άσκηση αρμοδιότητας ή την υποστήριξη της
άσκησής της, για λογαριασμό ενός ή περισσοτέρων των συμβαλλομένων μερών. Οι συμβάσεις
αυτές καλούνται «συμβάσεις διαβαθμιδικής συνεργασίας».
 Ο Δήμος Μακρακώμης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον αντικείμενο του Μηχανολόγου

Μηχανικού που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση του έργου του θέματος. Ειδικότερα έχει
διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτει την αναγκαία ειδικότητα μηχανικού (Μηχανολόγου Μηχανικού),
για την έκδοση Ο.Α.-μελέτη-επίβλεψη-παρακολούθηση-κλπ του προαναφερόμενου έργου
που προγραμματίζει να υλοποιήσει η Τεχνική Υπηρεσία. Για το λόγο απευθύνθηκε στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η οποία διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και είναι σε θέση να υποστηρίξει το Δήμο Μακρακώμης, με τη διάθεση
τεχνικού προσωπικού, ήτοι Μηχανολόγου Μηχανικού, για την υλοποίηση του έργου αυτού.

 Με την παρούσα Σύμβαση, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, διαθέτει έναν υπάλληλο της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ειδικότητας Μηχανολόγου
Μηχανικού,προκειμένου να υποστηρίξει την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Μακρακώμης στην
υλοποίηση του έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

 Ο συγκεκριμένος υπάλληλος ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού, ορίζεται στον πίνακα
του παραρτήματος Ι της Προγραμματικής Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας, ο οποίος
υπογράφεται από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. Ο υπάλληλος που διατίθεται στο
Δήμο Μακρακώμης υπάγεται διοικητικά μόνο ως προς την εκτέλεση των υπηρεσιακών
καθηκόντων του στον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μακρακώμης για τη
διάρκεια της υλοποίησης του προαναφερόμενου έργου. Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας της
Περιφέρειας στην οποία υπηρετεί ο τεχνικός υπάλληλος, που διατίθενται στο Δήμο
Μακρακώμης, συνεχίζει να έχει την ευθύνη έγκρισης των αδειών του διατιθέμενου στελέχους.
Αντίθετα οι εντολές μετακίνησης για την άσκηση των καθηκόντων που απορρέουν από την
παρούσα Σύμβαση, εγκρίνονται και από τα όργανα του Δήμου Μακρακώμης, τον οποίο και
βαρύνουν.

 Το στέλεχος που ορίζεται στο συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος Ι, δύναται να
αντικατασταθεί από αντίστοιχης ειδικότητας στέλεχος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
όταν διαπιστώνεται από τον Περιφερειάρχη έκτακτη επείγουσα υπηρεσιακή ανάγκη.
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Άρθρο 222 Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ. -Άρθρο 99 Ν. 3852/2010)

Στην Λαμία σήμερα ………/02/2021, ημέρα …………………, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:

1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία και εκπροσωπείται κατά νόμο από τον κ.
Φάνη Σπανό, Περιφερειάρχης (1ος συμβαλλόμενος)
και

2. Ο Δήμος Μακρακώμης, που εδρεύει στην Σπερχειάδα και εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον κ.
Χαντζή Γεώργιο, Δήμαρχος, (2ος συμβαλλόμενος - κύριος του έργου)

Έχοντας υπόψη:

1) Το Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018 ) «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»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και

λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και

ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την

πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες

διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 179 αυτού περί

σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων.

2) Το Ν.3582/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της

αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 99, 205 και 206 αυτού.

3) Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.

4) Το γεγονός ότι στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μακρακώμης δεν υπηρετεί

κανένας υπάλληλος με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού, ο οποίος είναι

απαραίτητος για την υλοποίηση έργων που έχουν αντικείμενο συναφή με την

ειδικότητα αυτή και είναι αναγκαίο να συνενώσουν τις δυνάμεις τους για την

υλοποίηση του έργου του άρθρου 1 της παρούσας, διότι σε διαφορετική περίπτωση

δεν είναι δυνατή η συνέχισή του.

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

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη

Προγραμματικής Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, για την διάθεση τεχνικού

υπαλλήλου Μηχανολόγου Μηχανικού για την υποστήριξη της υλοποίησης του
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έργου του άρθρου 1 της παρούσας.

6) Την αριθμ. ……../2021 (ΑΔΑ: ………………..) απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής του Δήμου Μακρακώμης, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη

Προγραμματικής Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, για την διάθεση τεχνικού

υπαλλήλου Μηχανολόγου Μηχανικού για την υποστήριξη της υλοποίησης του

έργου του άρθρου 1 της παρούσας.

7) Τις με αρ. πρωτ. α)……………… (ΑΔΑ:……) και β) ……….(ΑΔΑ:……..) Αποφάσεις

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, περί ελέγχου

νομιμότητας των παραπάνω Αποφάσεων (5 και 6 σχετικά).
συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Δήμος Μακρακώμης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού που

είναι απαραίτητο για την υλοποίηση του έργου του άρθρου 1 της παρούσας. Ειδικότερα έχει διαπιστωθεί

ότι δεν διαθέτει την αναγκαία ειδικότητα μηχανικού (Μηχανολόγου Μηχανικού), για την έκδοση Ο.Α.-

μελέτη-επίβλεψη-παρακολούθηση-κλπ του προαναφερόμενου έργου που προγραμματίζει να υλοποιήσει η

Τεχνική Υπηρεσία. Για το λόγο απευθύνθηκε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η οποία διαθέτει την

απαιτούμενη στελέχωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και είναι σε θέση να υποστηρίξει το Δήμο

Μακρακώμης, με τη διάθεση τεχνικού προσωπικού, ήτοι Μηχανολόγου Μηχανικού, για την υλοποίηση του

έργου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 1
Σκοπός - Αντικείμενο της σύμβασης

Η Περιφέρεια Στερεάς και ο Δήμος Μακρακώμης, συνάπτουν μεταξύ τους την παρούσα Σύμβαση

Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με την οποία διατίθεται τεχνικό προσωπικό για την υλοποίηση του έργου:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΙΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ,
με σκοπό την ενίσχυση της Διευθύνουσας (επιβλέπουσας) υπηρεσίας του Δήμου Μακρακώμης (κύριος

του έργου), με ένα τεχνικό υπάλληλο Μηχανολόγο Μηχανικό που μαζί με τους Μηχανικούς του Δήμου, να

μελετήσει-επιβλέψει-παρακολουθήσει-κλπ με επάρκεια το ανωτέρω έργο με στόχο την όσο το δυνατόν

αρτιότερη και πληρέστερη υλοποίησή του, καθώς και πριν την έναρξη των εργασιών του έργου να

συμμετέχει για την έκδοση της απαραίτητης Άδεια Δόμησης.

ΑΡΘΡΟ 2
Διαδικασία υλοποίησης της Διαβαθμιδικής Συνεργασίας

2.1 Διάθεση τεχνικού προσωπικού
Με την παρούσα Σύμβαση, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, διαθέτει έναν υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών

Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ενότητας Φθιώτιδας ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού, προκειμένου να

υποστηρίξει την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Μακρακώμης στην υλοποίηση του έργου:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΙΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ
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ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Ο συγκεκριμένος υπάλληλος ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού, ορίζεται στον πίνακα του

παραρτήματος Ι της παρούσας, ο οποίος υπογράφεται από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. Ο

υπάλληλος που διατίθεται στο Δήμο Μακρακώμης υπάγεται διοικητικά μόνο ως προς την εκτέλεση των

υπηρεσιακών καθηκόντων του στον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μακρακώμης για τη

διάρκεια της υλοποίησης του προαναφερόμενου έργου. Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας της Περιφέρειας

στην οποία υπηρετεί ο τεχνικός υπάλληλος, που διατίθενται στο Δήμο Μακρακώμης, συνεχίζει να έχει την

ευθύνη έγκρισης των αδειών του διατιθέμενου στελέχους. Αντίθετα οι εντολές μετακίνησης για την άσκηση

των καθηκόντων που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, εγκρίνονται και από τα όργανα του Δήμου

Μακρακώμης, τον οποίο και βαρύνουν.

Το στέλεχος που ορίζεται στο συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος Ι, δύναται να αντικατασταθεί από

αντίστοιχης ειδικότητας στέλεχος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όταν διαπιστώνεται από τον

Περιφερειάρχη έκτακτη επείγουσα υπηρεσιακή ανάγκη.

2.2. Υποχρεώσεις συμβαλλομένων.
2.2.1 Ο Δήμος Μακρακώμης (κύριος του έργου), και η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

Μακρακώμης, οφείλει να διαθέσει στο προσωπικό που της διατίθεται τα κατάλληλα μέσα (χώρους,

γραφεία, εξοπλισμό κλπ) που είναι αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων που του ανατίθενται με την

παρούσα Σύμβαση για την υλοποίηση του προαναφερόμενου έργου.

2.2.2 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, αναλαμβάνει να

διαθέσει ένα στέλεχος Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ, προκειμένου να συνδράμει με αποτελεσματικό τρόπο

στην υλοποίηση του προαναφερόμενου έργου και για όσο χρόνο απαιτείται ώσπου να ολοκληρωθεί.

ΑΡΘΡΟ 3
Χρονική διάρκεια της σύμβασης

Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι και την ολοκλήρωση του

έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΙΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ. Ενδεικτικά υπολογίζεται ότι η διάρκεια της παρούσας θα

ανέλθει στους 36 μήνες από την σύναψή της.
Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται, µε έγγραφη συμφωνία των

συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 4
Όργανο Παρακολούθησης της σύμβασης

Ως όργανο παρακολούθησης της σύμβασης, ορίζεται Τριμελής Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από έναν

εκπρόσωπο κάθε συμβαλλόμενου μέρους, με τους αναπληρωτές τους και από την Αν. Προϊσταμένη της

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μακρακώμης, με τον αναπληρωτή της, που ορίζονται ως ακολούθως:

Α) Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:
Ο/Η ………………….., Περιφερειακός Σύμβουλος με αναπληρωτή

τον …………………………………………...

Β) Για το Δήμο Μακρακώμης:
1. Η κα. Αρβανίτη Βασιλική, Αντιδήμαρχος-Δημοτική Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον κ. Παπασάρα
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Ανδρέα Αντιδήμαρχο-Δημοτικό Σύμβουλο.

και

2. Η Αν. Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μακρακώμης, κ. Παταργιά Λίτσα, Πολιτικός
Μηχανικός Τ.Ε. με αναπληρωτή τον υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μακρακώμης, κ.

Αναγνώστου Σωτήριο, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ.

Σκοπός του οργάνου παρακολούθησης (Επιτροπής) είναι:

 Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων που τυχόν απαιτηθούν για

την εφαρμογή των όρων της σύμβασης.

 Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την ερμηνεία και

εφαρμογή της.

 Η παρακολούθηση υλοποίησης και η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων

που αφορούν την πορεία της.

 Ο/Η εκπρόσωπος του δήμου (ή της Περιφέρειας) ………….. ορίζεται υπεύθυνος

για την εκπροσώπηση του οργάνου έναντι τρίτων

ΑΡΘΡΟ 5
Τροποποιήσεις - Λοιπές ρυθμίσεις

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας πραγματοποιείται μετά

από απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών.

Τυχόν λειτουργικές δαπάνες σχετικές με την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης που θα απαιτηθούν, θα

καλύπτονται από τον ήδη εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Μακρακώμης (κύριος του έργου).

ΑΡΘΡΟ 6
Καταγγελία της σύμβασης

Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν εκπληρώνει ή

εκπληρώνει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, το άλλο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση.

Κάθε διαφορά μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών που αφορά την εκτέλεση και ερμηνεία των όρων

της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της

παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Ν. Φθιώτιδας.

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 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Ο Περιφερειάρχης

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

Για το Δήμο Μακρακώμης
Ο Δήμαρχος

ΧΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Πίνακας Στελεχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, που

διατίθενται στο Φορέα Υλοποίησης (Δήμο Μακρακώμης) για την Υλοποίηση της παρούσας.

Α/Α Ονοματεπώνυμο
στελέχους

Ειδικότητα Υπηρεσία από την
οποία προέρχεται

Ρόλος στην υλοποίηση της
Σύμβασης

1 Ζωβοϊλης

Ιωάννης

Μηχανολόγος

Μηχανικός ΠΕ

Δ/νση Τεχνικών

Υπηρεσιών ΠΕ

Φθιώτιδας

Μελέτη-επίβλεψη-παρακολούθηση

του έργου που υλοποιείται με την

παρούσα Σύμβαση

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην διαβαθμιδική συνεργασία……
1. Γιατί το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας δεν επαρκεί για τις δικές της

ανάγκες….
2. Γιατί η διαβαθμιδική συνεργασία συγκαλύπτει την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και

επιχειρεί να υποκαταστήσει την πρόσληψη μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού….
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει
 τη σύναψη Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του

Δήμου Μακρακώμης.
 το Σχέδιο της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας.
2. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της Σύμβασης
Διαβαθμιδικής Συνεργασίας.
3. Ορίζει έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Όργανο Παρακολούθησης
της Σύμβασης τον Περώνη Κωνσταντίνο Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ με αναπληρωτή του, τον
Ζωβοΐλη Ιωάννη Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 315

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, με το Δήμο Λεβαδέων για
τη «Διαχείριση Αρδευτικών Γεωτρήσεων για το έτος 2021»

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 1637/19-02-2021
έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού που αναφέρει τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
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της Αποκεντρωμένης Διοίκησης»., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. του Π.Δ.148/2010 (ΦΕΚ Α’ 241/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την αριθμ. 21/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία

ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Σ.Ε., για την
περιφερειακή περίοδο 2019-2023.

4. Τα με αριθμ. 192670/608/28-8-2019 και 195058/616/1-9-2019 πρακτικά ορκωμοσίας του
Περιφερειάρχη και των μελών του Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας.

5. Τις διατάξεις του Κεφ.Α΄παρ. 1 & Κεφ. Β παρ.δ΄ της αριθ. 204072/3050/20-9-2019 (ΦΕΚ
Β΄3538/30-9-2019) απόφασης περί «ανάθεσης άσκησης τομέων και μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες».

6. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4412/2016. (περίπτ. θ' της παρ. 1 άρθρο 72 Ν. 3852/10,
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20) (παρ. 9 του
άρθρου 21 του Ν. 4690/20, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 132 του Ν.
4714/20) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.200/37260/16.06.2020)

8. Την αριθμ. 271/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας με θέμα: “Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2021, συνοπτικού προϋπολογισμού
εσόδων/εξόδων 2021 και συνοπτικού πίνακα τριετούς προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, όπως επικυρώθηκε με την αριθμ. 249732/29-12-2020 (ΑΔΑ:
6ΨΣΒΟΡ10-ΞΨΤ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

9. Την εγγεγραμμένη πίστωση του Π/Υ οικονομικού έτους 2021 στον Ε.Φ. 02.073 ΚΑΕ5429.
10. Το υπ’ αριθμ. 224/11-1-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας &

Κτηνιατρικής ΠΕ Βοιωτίας.
11. Την υπ΄αριθμ. 5 από το πρακτικό της αριθ. 2021-1ης Τακτικής Συνεδρίασης ( ΑΔΑ:

ΩΖΔΞΩΛΗ-Β39) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων με θέμα «Έγκριση
παραχώρησης χρήσης αρδευτικών γεωτρήσεων που βρίσκονται εντός των διοικητικών
ορίων του Δήμου Λεβαδέων προς κοινή χρήση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για
την αρδευτική περίοδο 2021»

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Σκοπός της σύμβασης, είναι η εξασφάλιση επιπλέον ποσοτήτων αρδευτικού ύδατος, προκειμένου
να διασφαλιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ισορροπία του οικοσυστήματος του Κωπαϊδικού
Πεδίου και του Βοιωτικού Κηφισού, καθώς και η ομαλή άρδευση των περιοχών που
εξυπηρετούνται από τον αγωγό του Μόρνου, κατά την αρδευτική περίοδο του έτους 2021, η
οποία σύμφωνα με τον Κανονισμό Άρδευσης διαρκεί έως τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Μέσω της σύμβασης αυτής θα υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την λειτουργία
των εν λόγω γεωτρήσεων, συγκεκριμένα: α) η συντήρηση - επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού
και β) η κάλυψη της δαπάνης ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι γεωτρήσεις αυτές θα είναι στο εξής και για όσο διαρκεί η σύμβαση, σε κοινή χρήση και
λειτουργία , του Δήμου Λεβαδέων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- ΠΕ Βοιωτίας, για την
κάλυψη αρδευτικών αναγκών των Κωπαΐδικών και Εξωκωπαϊδικών εκτάσεων, με αποκλειστική
προτεραιότητα την μη διατάραξη της άρδευσης των περιοχών που ήδη αυτές εξυπηρετούν δηλ.
του Δήμου Λεβαδέων, του ΤΟΕΒ Χαιρώνειας και του αρδευτικού έργου της Τ.Κ. Αγίου Βλασίου.
Το έργο χρηματοδοτείται από τα ανταποδοτικά Αρδευτικά Τέλη της Κωπαΐδας- Ταμειακό
Υπόλοιπο της ΠΕ Βοιωτίας.

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-12-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CF%8D-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-40-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-21-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b1%cf%88%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%ba%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-21-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b1%cf%88%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%ba%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-132-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b1%cf%88%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-132-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b1%cf%88%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/370752/
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

Στη Λιβαδειά σήμερα την ………………… 2021, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :

1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας,
εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδος κ. Φάνη Χ. Σπανό, δυνάμει του υπ’ αριθ.
192670/608/28-8-2019 πρακτικού ορκωμοσίας, και

2.Του Δήμου Λεβαδέων με ΑΦΜ 998016227 που εδρεύει στη Λιβαδειά, και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Ταγκαλέγκα Ιωάννη

υπογράφεται Προγραμματική Σύμβαση συνεργασίας, για την από κοινού διαχείριση
Αρδευτικών Γεωτρήσεων του Δήμου Λεβαδέων με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας- ΠΕ
Βοιωτίας.

Έχοντας υπόψη :
1. To άρθρο 100 N. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης

διοίκησης - πρόγραμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/ 7-06-2010) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

2. Τον Ν.4555/2018 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/Α΄/19-7-2018)
3. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως ισχύει.
4. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών & υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147 Α/ 8-

08-2016).
5. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της

οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
6. Την αριθμ. 271/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας με θέμα: “Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2021, συνοπτικού προϋπολογισμού
εσόδων/εξόδων 2021 και συνοπτικού πίνακα τριετούς προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, όπως επικυρώθηκε με την αριθμ. 249732/29-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΣΒΟΡ10-
ΞΨΤ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

7. Την εγγεγραμμένη πίστωση του Π/Υ οικονομικού έτους 2021 στον Ε.Φ. 02.073 ΚΑΕ5429.
8. Την αριθμ. ……………….. απόφαση ανάληψη δαπάνης.
9. Το υπ’ αριθμ. 224/11-1-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας &

Κτηνιατρικής ΠΕ Βοιωτίας.
10. Την υπ΄αριθμ. 5 από το πρακτικό της αριθ. 2021-1ης Τακτικής Συνεδρίασης ( ΑΔΑ:

ΩΖΔΞΩΛΗ-Β39) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων με θέμα «Έγκριση
παραχώρησης χρήσης αρδευτικών γεωτρήσεων που βρίσκονται εντός των διοικητικών
ορίων του Δήμου Λεβαδέων προς κοινή χρήση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την
αρδευτική περίοδο 2021»

11. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4412/2016. (περίπτ. θ' της παρ. 1 άρθρο 72 Ν. 3852/10, όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20) (παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν.
4690/20, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 132 του Ν. 4714/20) (ΥΠ.ΕΣ.
εγκ.200/37260/16.06.2020)

12. Την αριθμ. …………….... απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων με θέμα «Έγκριση

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-12-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CF%8D-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-40-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-21-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b1%cf%88%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%ba%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-21-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b1%cf%88%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%ba%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-132-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b1%cf%88%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/370752/
https://dimosnet.gr/blog/laws/370752/
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σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του
Δήμου Λεβαδέων για την από κοινού διαχείριση αρδευτικών γεωτρήσεων που βρίσκονται
στα διοικητικά όρια του Δήμου Λεβαδέων » και ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων στην
Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης εφαρμογής της».

13. Την αριθμ……………… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λεβαδέων για την από κοινού διαχείριση αρδευτικών
γεωτρήσεων που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Λεβαδέων με την Π.Ε.
Βοιωτίας».

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η παραχώρηση χρήσης των
αρδευτικών γεωτρήσεων ΧΡ2 (με συντεταγμένες 396910 - 4265422), ΧΡ3 (με συντεταγμένες
398954 – 4264553) , ΧΡ4 (με συντεταγμένες 398086 - 4264768) και ΜΡ1, που βρίσκονται στα
διοικητικά όρια του Δήμου Λεβαδέων και διαχειρίζεται σήμερα ο Δήμος, στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας , προκειμένου να διασφαλιστεί με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο η ισορροπία του οικοσυστήματος του Κωπαϊδικού Πεδίου και του
Βοιωτικού Κηφισού, καθώς και η ομαλή άρδευση των περιοχών που εξυπηρετούνται από τον
αγωγό του Μόρνου, κατά την αρδευτική περίοδο του έτους 2021, η οποία σύμφωνα με τον
Κανονισμό Άρδευσης διαρκεί έως τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
Μέσω της σύμβασης αυτής θα υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την λειτουργία
των εν λόγω γεωτρήσεων, συγκεκριμένα: α) η συντήρηση - επισκευή μηχανολογικού
εξοπλισμού και β) η κάλυψη της δαπάνης ηλεκτρικής ενέργειας.
Οι γεωτρήσεις αυτές θα είναι στο εξής και για όσο διαρκεί η σύμβαση, σε κοινή χρήση και
λειτουργία , του Δήμου Λεβαδέων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- ΠΕ Βοιωτίας, για την
κάλυψη αρδευτικών αναγκών των Κωπαΐδικών και Εξωκωπαϊδικών εκτάσεων, με αποκλειστική
προτεραιότητα, την μη διατάραξη της άρδευσης των περιοχών που ήδη αυτές εξυπηρετούν δηλ.
του Δήμου Λεβαδέων, του ΤΟΕΒ Χαιρώνειας και του αρδευτικού έργου της Τ.Κ. Αγίου Βλασίου.

ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

2.1 O Δήμος Λεβαδέων αναλαμβάνει:
 Την παραχώρηση χρήσης στην Π.Ε Βοιωτίας των γεωτρήσεων ΧΡ2, ΧΡ3, και ΧΡ4 και

ΜΡ1, που ανήκουν στη διαχείρισή του, προκειμένου μέσω της λειτουργίας τους να
μεταφερθεί επιπλέον αρδευτικό νερό στον αγωγό του Μόρνου, για την κάλυψη
αρδευτικών αναγκών των καλλιεργητών της Κωπαΐδας και στον Κηφισό ποταμό για την
διατήρηση της ισορροπίας του οικοσυστήματός του.

 Την συνδρομή με στελεχικό δυναμικό για την ομαλή και απρόσκοπτη διαχείριση των
γεωτρήσεων.

 Την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της περιοχής του ΤΟΕΒ Χαιρώνειας με την χρήση
των παραπάνω γεωτρήσεων.

2.2 Η Π.Ε Βοιωτίας-Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει:
 Την συντήρηση και την επισκευή του αναγκαίου μηχανολογικού εξοπλισμού για την
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λειτουργία των παραπάνω γεωτρήσεων.
Εκτιμώμενη δαπάνη 20.000,00 € με Φ.Π.Α .

 Την πληρωμή της δαπάνης της ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργίας των αρδευτικών
γεωτρήσεων ΧΡ2, ΧΡ3, ΧΡ4 και ΜΡ1 για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της
Κωπαΐδας από σήμερα και μέχρι 15-9-2021 .

Εκτιμώμενη δαπάνη 35.000,00€
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Ε.Φ 073.5429

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης
και λήγει στις 15-9-2021 .

ΑΡΘΡΟ 4:
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Για την παρακολούθηση της απρόσκοπτης εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης και την επίλυση
τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση του περιγραφόμενου έργου,
συστήνεται Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης των εργασιών .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 προγραμματικής σύμβασης, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των
συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της
παρούσας. Η Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης η οποία απαρτίζεται από δύο εκπροσώπους
από κάθε συμβαλλόμενο ορίζεται ως εξής:

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:

1.Μήτσης Αντώνιος , του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, μόνιμο υπάλληλο της Δ/νσης Αγρ/κής
Οικ/μίας και Κτην/κής της ΠΕ Βοιωτίας.
2. Ντάης Χρήστος, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών Ηλεκτρολόγων , μόνιμο υπάλληλο της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της ΠΕ Βοιωτίας.

Για το Δήμο Λεβαδέων:
1)…………………………….
2) ……………………………….

ΑΡΘΡΟ 5
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ- ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - ΡΗΤΡΕΣ

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 6
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της ,
υπογράφεται ως ακολούθως.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ

Για το Δήμο Λεβαδέων
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Με την παρούσα προγραμματική σύμβαση επιχειρείται να διασφαλιστεί η
καλύτερη άρδευση του Κωπαιδικού Πεδίου, του Βοιωτικού Κηφισού αλλά και των περιοχών που
εξυπηρετούνται από τον αγωγό του Μόρνου, για το 2021.
Παρότι δεν συμφωνούμε με τον τρόπο που οργανώνεται η άρδευση και το έχουμε καταγράψει
όταν συζητείτο ο σχετικός κανονισμός….. η συγκεκριμένη λύση είναι για εφέτος χρήσιμη και
αναγκαία…..
Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε θετικά, επαναφέροντας την πρόταση της παράταξής του, για
θεματική συνεδρίαση του Π.Σ., σχετικά με την αξιοποίηση του Κωπαϊδικού πεδίου.

Ο κ. Μπέτσιος τόνισε: “Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ συμφωνώντας με την παρατήρηση του κ.
Αναγνωστάκη ότι εκκρεμεί μια αυτοτελής και συνολική συζήτηση στο Π.Σ. για το θέμα της
Κωπαϊδας. Πρόταση που έχουμε θέσει και εμείς ως παράταξη κατ΄ επανάληψη.”

Ο κ. Δούρος ψήφισε θετικά υιοθετώντας την άποψη του κ. Αναγνωστάκη.

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 Λεβαδέων για την « Διαχείριση Αρδευτικών Γεωτρήσεων» με την από
κοινού χρήση των αρδευτικών γεωτρήσεων ΧΡ2, ΧΡ3, ΧΡ4 και ΜΡ1 που βρίσκονται στα
διοικητικά όρια του Δήμου Λεβαδέων και διαχειρίζεται σήμερα ο Δήμος, για την αρδευτική
περίοδο του έτους 2021 .

2.Ορίζει δύο μέλη από πλευράς της Π.ΣΤ.Ε στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ως
ακολούθως:
 Μήτση Αντώνιο , του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, μόνιμο υπάλληλο της Δ/νσης Αγρ/κής

Οικ/μίας και Κτην/κής της ΠΕ Βοιωτίας.
 Ντάη Χρήστο, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών Ηλεκτρολόγων , μόνιμο υπάλληλο της Δ/νσης

Τεχνικών Έργων της ΠΕ Βοιωτίας.

3.Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 316

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
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ΘΕΜΑ 25ο:Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600005
«Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών
από φερτά υλικά της Π.Ε. Φθιώτιδας» της ΣΑΕΠ 566

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 317

ΘΕΜΑ 26ο:Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600004
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας» της ΣΑΕΠ 566

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 318

ΘΕΜΑ 27ο:Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600001
«Καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Βοιωτίας» της ΣΑΕΠ 566

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 319

ΘΕΜΑ 28ο: α)Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης του
έργου:«Αποκατάσταση βλαβών στους Δήμους Ορχομένου και Αλιάρτου-Θεσπιέων(περιοχή
Κωπαϊδικου Πεδίου)μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή στις 04-06
Απριλίου 2020», υποέργο: «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικών οδών Κωπαϊδικού Πεδίου»
προϋπολογισμού 1.000.000€ με ΦΠΑ,β)Ορισμός της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ως υπηρεσίας που θα διεξάγει τον διαγωνισμό και
γ)Ορισμός χειριστή του έργου στο ΕΣΗΔΗΣ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 757/40867/25-02-2021
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Πρόκειται για αποκατάσταση ζημιών… Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει τη διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη δημοπράτησης του
έργου:«Αποκατάσταση βλαβών στους Δήμους Ορχομένου και Αλιάρτου-Θεσπιέων(περιοχή
Κωπαϊδικου Πεδίου)μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή στις 04-06
Απριλίου 2020», υποέργο: «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικών οδών Κωπαϊδικού Πεδίου»
προϋπολογισμού 1.000.000€ με ΦΠΑ
2. Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ως υπηρεσία
που θα διενεργήσει τη δημοπρασία για την ανάθεση του έργου του θέματος.
3. Ορίζει τον κ. Καραμουσκέτα Στυλιανό Τοπογράφο Μηχανικό Π.Ε. ως χειριστή του έργου στο
ΕΣΗΔΗΣ.
4. Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκτέλεση του έργου.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 320

ΘΕΜΑ 29ο:α) ΄Εγκριση της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης του
έργου: «Κατασκευή γέφυρας στην οδό Αλίαρτος Στροβίκι» Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού:
582.000,00 € με ΦΠΑ β)Ορισμός της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας ως Υπηρεσίας που θα διεξάγει τον διαγωνισμό και γ)Ορισμός χειριστή του έργου στο
ΕΣΗΔΗΣ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 789/42677/01-03-2021
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει τη Διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη για την κατασκευή του
έργου«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΣΤΡΟΒΙΚΙ»Π.Ε. Βοιωτίας,
προϋπολογισμού: 582.000,00 € με ΦΠΑ
2. Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ως Υπηρεσία
που θα διενεργήσει τη δημοπρασία για την ανάθεση του έργου του θέματος.
3. Ορίζει τον κ.Καραμουσκέτα Στυλιανό Τοπογράφο Μηχανικό Π.Ε., ως χειριστή του έργου στο
ΕΣΗΔΗΣ
4. Εγκρίνει τη δαπάνη για την εκτέλεση του έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 321

ΘΕΜΑ 30ο: Δημοπράτηση του υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση οδοστρώματος εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας» προϋπολογισμού 1.199.999,99 με ΦΠΑ στο
πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 41000/378/26-02-2021
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
 την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»,
προϋπολογισμού 1.199,999,99€ με Φ.Π.Α, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Σ.Ε. (ΣΑΕΠ 566 με ενάριθμο 2014ΕΠ56600008), με τη
διαδικασία του «ανοιχτού διαγωνισμού» του άρθρου 27 του Ν.4412/16, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και
με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95, παρ. 2.α του
Ν.4412/2016) &

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

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

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

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

ΑΔΑ: Ψ1Ξ57ΛΗ-ΩΩΚ



51/58

διαγωνισμού θα είναι (3) τριμελής.
 Να ορίσει την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης των

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 322

ΘΕΜΑ 31ο:Δημοπράτηση του υποέργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών - συντήρηση
οδικού δικτύου Καρπενήσι - Προυσός - Πρόδρομος & Προυσός – Αραποκέφαλα»
προϋπολογισμού 640.000,00€ με ΦΠΑ στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Ευρυτανίας».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 44084/414/02-03-2021
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:
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 την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΛΑΒΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΠΡΟΥΣΟΣ - ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ &
ΠΡΟΥΣΟΣ - ΑΡΑΠΟΚΕΦΑΛΑ», προϋπολογισμού 640.000,00 € με Φ.Π.Α, που
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Σ.Ε. (ΣΑΕΠ 566 με
ενάριθμο 2014ΕΠ56600008), με τη διαδικασία του «ανοιχτού διαγωνισμού» του άρθρου 27
του Ν.4412/16, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά
έκπτωσης του άρθρου 95, παρ. 2.α του Ν.4412/2016) &

 τη Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη Δημοπράτησης.

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

3. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, δια του Προϊσταμένου της, να
εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε
σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της ίδιας Δ/νσης να
κοινοποιούνται και να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού. Ειδικότερα:

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

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

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

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

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

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

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

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

 Να παρέχει επιπλέον προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει ή να συμπληρώσει
τα ανωτέρω δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.γ) της διακήρυξης.
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 Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους προσφέροντες πλην του
προσωρινού αναδόχου και να αναρτά τα δικαιολογητικά αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 4
παρ. 4.2.δ) της διακήρυξης.

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 323

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Αντιμετώπιση καθίζησης
οδοστρώματος στον οδικό άξονα Τσούκα-Τριπόταμος απο Χ.Θ. 2+000 έως Χ.Θ. 6+000»Π.Ε.
Ευρυτανίας και κατακύρωση της σύμβασης προϋπολογισμού 399.999,99 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 273952/3780/24-02-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 2/08-02-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο
«Αντιμετώπιση καθίζησης οδοστρώματος στον οδικό άξονα Τσούκα-Τριπόταμος απο Χ.Θ.
2+000 έως Χ.Θ. 6+000»Π.Ε. Ευρυτανίας, με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 92650 προϋπολογισμού
399.999,99 € με ΦΠΑ.

2. Κατακυρώνει την σύμβαση για το εν λόγω έργο , στην εργοληπτική επιχείρηση
«ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.» με Α/Α Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 166598 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης εξήντα και πενήντα ένα τοις εκατό (60,51%) επί των τιμών του τιμολογίου της
μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 324

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση
βλαβών στους Δήμους Ορχομενού και Αλιάρτου – Θεσπιέων (περιοχη Κωπαϊδικού Πεδίου) μετά
τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή στις 04 – 06 Απριλίου 2020.» υποέργο:
«Επισκευή και αποκατάσταση βλαβών σε θυροφράγματα - αντλιοστάσια άρδευσης Κωπαϊδας»
Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού: 500.000,00€ με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 850/44845/03-03-2021
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Χωρίς να ξεχνάμε την διαφορετική μας άποψη για την διαχείριση της
Κωπαΐδας, με καλά οργανωμένο και στελεχωμένο, αποκλειστικά δημόσιου χαρακτήρα, φορέα…..
Επειδή η αποκατάσταση των συγκεκριμένων ζημιών είναι χρήσιμη και αναγκαία….. και έχει
επείγοντα χαρακτήρα.
Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε θετικά επαναφέροντας την πρόταση της παράταξής του για
θεματική συνεδρίαση του Π.Σ. σχετικά με την αξιοποίηση του Κωπαϊδικού πεδίου .

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. Ι/25-02-2021(ολοκληρώθηκε 02-03-2021) Πρακτικό, αποσφράγισης
Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α/Α
ΕΣΗΔΗΣ 107699 του έργου με τίτλο:«Αποκατάσταση βλαβών στους Δήμους Ορχομενού και
Αλιάρτου – Θεσπιέων (περιοχη Κωπαϊδικού Πεδίου) μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που
έπληξαν την περιοχή στις 04 – 06 Απριλίου 2020.» υποέργο: «Επισκευή και αποκατάσταση
βλαβών σε θυροφράγματα - αντλιοστάσια άρδευσης Κωπαϊδας» Π.Ε. Βοιωτίας,
προϋπολογισμού: 500.000,00€ με ΦΠΑ.

2.Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα ΜΠΑΡΩΝΗ ΑΓΓΕΛΟ, με μέση
τεκμαρτή έκπτωση 51,20% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 325

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου «Αντιμετώπιση καταπτώσεων - κατολισθήσεων επί της οδού Στόμιο -
διασταύρωση με Ε.Ο. 8 (Οξύλιθος - Πλατάνα) μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα από τις 30-12-
2019 & 7-1-2020 (θεομηνίες "ΖΗΝΟΒΙΑ" & "ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ")» Π.Ε. Εύβοιας , προϋπολογισμού
15.320.000,00€ με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 9608/394/25-01-2021
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Αναγνωστάκης απευθυνόμενος στον Πρόεδρο έθεσε τον προβληματισμό του αν θα
ξεκινήσει έγκαιρα το έργο και αν είναι εξασφαλισμένη 100% η χρηματοδότηση.

Ο Πρόεδρος διαβεβαίωσε τον κ. Αναγνωστάκη ότι μετά την έγκριση του 2ου πρακτικού σε 1.5
μήνα θα έχει υπογραφεί η σύμβαση επεσήμανε δε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην
χρηματοδότηση γιατί το έργο υπάγεται στον 866

Ο κ. Αναγνωστάκης μετά τις επισημάνσεις του Προέδρου ψήφισε θετικά.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ’αριθμ. ΙΙ/07-12-2020(ολοκληρώθηκε 16-12-2020) Πρακτικό Ελέγχου
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ - ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΜΙΟ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο. 8
(ΟΞΥΛΙΘΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΑ) ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 30-12-2019 & 7-1-2020
(ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ "ΖΗΝΟΒΙΑ" & "ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ")» , με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 90775,Π.Ε. Εύβοιας ,
προϋπολογισμού 15.320.000,00€ με ΦΠΑ.

2.Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»,με Α.Α. Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 158165, η οποία προσέφερε ποσοστό μέσης
τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα δύο τοις εκατό (42,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της
μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 326

ΘΕΜΑ 35ο:Ανάκληση των υπ’ αρ. 870/2020 (Αρ. Πρακτ. 26/14-07-2020 Θέμα 14ο
ΑΔΑ:9ΠΒΝ7ΛΗ-ΙΥ5) και 1261/29-09-2020 (Θέμα 35ο, Πρακτ. 27, ΑΔΑ ΩΓΧΨ7ΛΗ-ΒΒΑ)
αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Σ.Ε. της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.
89882 και συνέχιση της διαδικασίας του έργου «Αναβάθμιση γηπέδου Καλοχωρίου -
Παντειχίου»προϋπολογισμού 90.000,00 με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.41700/1489/26-02-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Είμαστε υποχρεωμένοι να πειθαρχήσουμε στην απόφαση της Επιτροπής
Προδικαστικών προσφυγών…..
Για αυτό …. Δεν έχουμε αντίρρηση στην εισήγηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Ανακαλεί τις υπ’ αρ. 870/2020 (Αρ. Πρακτ. 26/14-07-2020 Θέμα 14ο ΑΔΑ:9ΠΒΝ7ΛΗ-ΙΥ5)
και υπ’ αρ. 1261/29-09-2020 (Θέμα 35ο, Πρακτ. 27, ΑΔΑ ΩΓΧΨ7ΛΗ-ΒΒΑ) αποφάσεις
της με τις οποίες εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με
τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ» και Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ:
89882 και την ακύρωση ως προσωρινού μειοδότη της εργοληπτικής επιχείρησης
«ΑΣΠΡΟΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ASPROS ENERGY ARGOLIDA», σε συμμόρφωση προς την
υπ’ αρ. 1575/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης των Προδικαστικών Προσφυγών.

2. Εγκρίνει τη συνέχιση της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης.

3. Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη τον δεύτερο κατά σειρά μειοδοσίας που είναι η
εργοληπτική επιχείρηση «ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με Α.Α. Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ:
154674 σύμφωνα με το από 26-06-2020 πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισμού η
οποία προσέφερε ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης έντεκα και εβδομήντα πέντε
τοις εκατό (11,75%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 327

ΘΕΜΑ 36ο:Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1681/8-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΖΛΩ7ΛΗ-7ΛΟ) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής της Π.Σ.Ε., για τη δημοπράτηση του 4ου υποέργου με τίτλο:
«Επισκευή – Συντήρηση Κέντρου Υγείας Ψαχνών» του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Κέντρων
Υγείας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»Π.Ε. Εύβοιας,προϋπολογισμού 270.000,00€ με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.45073/1618/03-03-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Εφόσον διαπιστώθηκε λάθος στην ομαδοποίηση των προβλεπόμενων
εργασιών…. Δεν έχουμε αντίρρηση στην προτεινόμενη τροποποίηση.
Ζητάμε, όμως μια απλή αιτιολόγηση του λάθους της υπηρεσίας…..”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1681/8-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΖΛΩ7ΛΗ-7ΛΟ) απόφασή
της , που αφορά την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του 4ου υποέργου με τίτλο
«Επισκευή – Συντήρηση Κέντρου Υγείας Ψαχνών», του έργου «Επισκευή – Συντήρηση
Κέντρων Υγείας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», με ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με
το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016), μόνο
ως προς την Διακήρυξη αυτού και τη συνέχιση της εν λόγω δημοπρασίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 328
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ΘΕΜΑ 37ο: Παράταση συμβάσεων ως προς την διάρκειά τους χωρίς αύξηση του οικονομικού
αντικειμένου, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 43274/1628/02-03-
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: “Η πρόταση αφορά 2 προμηθευτές και είναι λογική και σύννομη …..
Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση των κάτωθι συμβάσεων, ως προς την χρονική διάρκεια, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 132, 206 και 221 του Ν. 4412/2016, για τους λόγους που αναφέρονται
στην εισήγηση της υπηρεσίας, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων,
μέχρι την εξάντληση του συμβατικού ποσού, και όχι πέραν του εξαμήνου.

Επισημαίνεται ότι η παράταση δεν συνεπάγεται αύξηση του οικονομικού αντικειμένου και οι
λοιποί όροι των συμβάσεων παραμένουν αναλλοίωτοι.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 329

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 38ο: 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 Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 33782/1764/17-02-
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

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΩΤ/ΚΗΜΔΗΣ) ΠΟΣΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

ΛΗΞΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΟΥΡΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 56453/1653/19SYMV004605710 21.774,20 13/03/2021
ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ –
ΠΑΛΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο.Ε.

53556/1592/19SYMV004582270 21.774,20 07/03/2021
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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 των ζημιών
σε δίκτυα υποδομών μας (υδατορέματα,
οδοποιίας, τεχνικά κα) σε περιοχές του
Δήμου Λαμιέων
από 19/09/2020 έως 12/10/2020

2014ΕΠ56600010
ΡΑΧΟΥΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
33.625,08€

2.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φθιώτιδας ,
για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών
σε δίκτυα υποδομών μας (υδατορέματα,
οδοποιίας, τεχνικά κα) στην περοχή της
Δ.Ε. Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης
Από 19/09/2020 έως 10/11/2020

2014ΕΠ56600010
ΚΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10.571,00€

3.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φθιώτιδας ,
για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών
σε δίκτυα υποδομών μας (υδατορέματα ,
οδοποιίας, τεχνικά κα) σε περιοχές του
Δήμου Λαμιέων και της ΔΕ Στυλίδας του
Δήμου Στυλίδας
Από 18/09/2020 έως 27/09/2020

2014ΕΠ56600010
ΚΑΤΣΑΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ
51.534,40€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 330

Ο κ. Αναγνωστάκης ζητώντας το λόγο έθεσε δύο ερωτήματα στον κ. Τασιό:
“Πρώτον εάν βρέθηκε η συνολική επιχορήγηση της περιφέρειας στο ΔΗΠΕΘΕ, τα προηγούμενα
χρόνια, δεύτερο αν τελικά εξοφλήθηκε η κα Δάρρα, για τη συναυλία που είχε κάνει και δεν
πληρώθηκε και το τρίτο αν μπορείτε να είστε πιο σαφής, για τις συγκεκριμένες ενέργειες, που θα
προβούμε ως περιφέρεια, για τους Σύριους πρόσφυγες στην Αμάρυνθο;”

Ο κ. Τασιός ενημέρωσε ότι για το πρώτο ερώτημα είχε ήδη στείλει email με σχετικό πίνακα και
όσον αφορά την κα Δάρρα έχει πληροφορηθεί ότι αυτή την εβδομάδα θα γινόταν εξόφληση.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια ανέφερε : “Για το προσφυγικό θα μου επιτρέψετε να κάνω πιο
συγκεκριμένες επαφές και στο πλαίσιο αυτό να δούμε πως μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτούς
τους ανθρώπους , ώστε να μην έχουμε ανθρώπους στον δρόμο .”

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