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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 16ης Μαρτίου 2021
Αριθμός Πρακτικού 11

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων
2, 3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 16 Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με
τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”, συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 200/1-09-2019 σε ορθή
επανάληψη (ΑΔΑ: 69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς
Ελλάδας, προεδρεύοντος του κ. Αριστείδη Τασιού, Αντιπροέδρου της Οικονομικής
Επιτροπής, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 1690/30-09-2019 απόφασή της (ΑΔΑ:
ΨΩΦΨ7ΛΗ-Ι4Η).Δυνάμει της υπ΄αριθμ.(οικ)51969/394/12-03-2021 πρόσκλησης, που
επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,η
Επιτροπή κλήθηκε να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση του αριθμ. 10/09-03-2021 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τμήμα Ζ΄)[σχετικά με την από 15 Νοεμβρίου 2019 και με
αριθμό κατάθεσης ΑΓΠΡ510/17 Νοεμβρίου 2019 προσφυγή της κοινοπραξίας
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε - ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε»].
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ΘΕΜΑ 3 ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τμήμα Ζ΄)[σχετικά με την από 31 Μαΐου 2020 και με αριθμό
κατάθεσης ΑΓΠΡ106/31 Μαΐου 2020 προσφυγή της κοινοπραξίας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΟΝΙΟΣ
Α.Ε - ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε»].

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση α) διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη
αναδόχου Παροχής υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της
παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2021-2022 στην Π.Ε. Εύβοιας,
προϋπολογισμού 145.621,80€ χωρίς Φ.Π.Α (164.552,64€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
13%) και β) των όρων της συνημμένης διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών εργασιών, ετήσιων
συνδρομών και παροχής υπηρεσιών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073),
Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 6ο: 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 Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας η οποία
απαιτείται λόγω τροποποιήσεως των σχετικών συμβάσεων και αύξησης του φυσικού και
Οικονομικού αντικειμένου.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 8ο:Δημοπράτηση του υποέργου με τίτλο: «Προστασία πρανών 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 9ο:Έγκριση Πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της δημοπράτησης του
έργου«Διάνοιξη δασικής οδού στη θέση «ΚΕΛΙΖΑ» προϋπολογισμού 65.000,00€ (με
ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%),Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση τεχνικών
έργων στην επ. οδό Ιτέας - Δεσφίνας»,Π.Ε. Φωκίδας προϋπολογισμού 28.990,00€ με ΦΠΑ .
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ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Πρακτικού ΙΙ - Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση τμήματος επαρχιακής οδού Σπερχειάδας -
Λευκάδας»,προϋπολογισμού 330.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 12ο:Δημοπράτηση του υποέργου 2:«Μελέτη τμηματικής οριοθέτησης και διευθέτησης
ρεμάτων περιοχής Αρκίτσας, Λιβανατών και Αταλάντης και κτηματικής περιφέρειας Τ.Κ.
Μαρτίνου, Λάρυμνας, Μαλεσίνας, Θεολόγου του Δήμου Λοκρών » του έργου: «Μελέτη
αντιπλημμυρικών έργων ρεμάτων και ποταμών της Π.Ε.Φθιώτιδας»,προεκτιμώμενης
αμοιβής 100.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -
Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή - συντήρηση Κέντρου Υγείας Καμένων Βούρλων»,
προϋπολογισμού : 120.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -
Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή - συντήρηση Κέντρου Υγείας Αμφίκλειας»,
προϋπολογισμού :150.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αναγκαία άμεσα μέτρα προστασίας
της θεμελίωσης της παλαιάς γέφυρας Βίστριζας» προϋπολογισμού : 200.000,00 € με
ΦΠΑ,Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση της 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Συντήρηση
και συμπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο Νομού Φωκίδας (Β΄ Φάση)»
προϋπολογισμού μελέτης 460.000,00€, αναδόχου: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ»

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.45622/171/04-03-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας που αφορά απευθείας ανάθεση εργασιών προς αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών της Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 49263/182/09-03-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας που αφορά απευθείας ανάθεση εργασιών προς αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση της υπ’αριθμ.46770/102/04-03-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων
φαινομένων (εκδήλωση πυρκαγιάς στις 04/03/2021 στο Καρπενήσι).
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ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση του πρακτικού του Τμήματος Προμηθειών για την Διακήρυξη
Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με προφορικές προσφορές για την
εκμίσθωση του κυλικείου του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας,
που βρίσκεται στην Άμφισσα επί της οδού Γιδογιάννου 31.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση σύναψης και σχεδίου μονοετούς Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του
Δήμου Λαμιέων, και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου
(ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ.) Ρούμελης για το ενταγμένο έργο στην πρώτη τροποποίηση του Τεχνικού
Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2021 (τροπ. 01), με τίτλο:
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓEΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ -
ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της
και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση 1ης τροποποίησης (παράταση προθεσμίας) της Προγραμματικής
Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Δήμο Θηβαίων για την εκτέλεση του
έργου της ΣΑΕΠ766 με ΚΑ. 2018ΕΠ06600020 και τίτλο: «Προμήθεια τοποθέτηση
συνθετικού τάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Καπαρελλίου,Βαγίων, Χωστίων, Δομβραίνας
και Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων»

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΘΕΜΑ 23ο:Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2022-
2025

ΘΕΜΑ 24ο:Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους ΟΤΑ
α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.

ΘΕΜΑ 25ο:Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με κάλυψη της δαπάνης
υπό μορφή αντιτίμου για το έτος 2021

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

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου της επιτροπής, δέκα (10).
Η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-
presence” και συμμετείχαν ως εξής : στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην έδρα της
Περιφέρειας, με φυσική παρουσία στο χώρο παραβρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης και
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Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Αριστείδης Τασιός.
Μέσω της εφαρμογής “e-presence” συμμετείχαν: o Αντιπεριφερειάρχης κ.Δημήτριος
Βουρδάνος και τα μέλη κ.κ. Αικατερίνη Καλαντζή, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Μαρία
Αναγνώστου, Χρήστος Δούρος,Βασίλειος Σιαλμάς,Δημήτριος Αναγνωστάκης,Κατερίνα
Μπατζελή και Αναστάσιος Χρονάς .
Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
1. Ο κ.Αντώνιος Βούλγαρης,Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης “Ελεύθερη
Στερεά” ,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
2. Η κα Ζωή Κολοβού,Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
3. Ο κ.Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος Π.Σ.Ε.,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
4. Ο κ.Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
5. Η κα Αγλαΐα Μέγκου ,Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Φωκίδας,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
6. Η κα Φωτούλα Σφήκα,Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοίκησης,Τμήμα
Συλλογικών Οργάνων,με φυσική παρουσία στο χώρο.

Χρέη γραμματέα άσκησε η Ουρανία Ντριβαλά του Κωνσταντίνου, κλάδου
Δ.Ε.Διοικητικού-Λογιστικού,με Βαθμό Γ’, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής
υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,με την αριθμ. πρωτ.
οικ.62177/1122/23-03-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας.

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

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Αντιπρόεδρος αναφέρθηκε στις δηλώσεις/προτάσεις
που κατέθεσαν ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής οι Παρατάξεις:«πατρίδα μας η
Στερεά»,«Λαϊκή Συσπείρωση»,«Ενωτική Περιφερειακή κίνηση Απ.Γκλέτσος»,«Στερεά
Υπεροχής»,οι οποίες αποτελούν τις προ ημερησίας διάταξης δηλώσεις/προτάσεις τους και
είναι οι κάτωθι με την σειρά που πήραν το λόγο και τοποθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης.

********************************************************
«πατρίδα μας η Στερεά»

Θέμα : CONCEP PARER 2027 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας (stereaellada.gr)

Ι.ΓΕΝΙΚΑ
 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανήκει πλέον την περίοδο 2021-2027 στην

κατηγορία των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών της ΕΕ, γεγονός που
συνεπάγεται ποσοστό συγχρηματοδότησης της τάξης του 85%. Οι
χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται για τη χρηματοδότηση του νέου
Προγράμματος της Περιφέρειας ανέρχονται σε 403.288.795 € Δημόσιας
Δαπάνης, από τα οποία 342.795.475 € αποτελούν την Κοινοτική Συνδρομή και
60.493.320 € αποτελούν Εθνική Χρηματοδότηση. Σε σχέση με την τρέχουσα
προγραμματική περίοδο, οι κοινοτικοί πόροι παρουσιάζουν αύξηση κατά
255% (από 96.614.198 € σε 342.795.475 €)

http://stereaellada.gr/
http://stereaellada.gr/
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 Λαμβάνοντας υπόψη:
α) την εισήγηση του CONCEP PARER τόσο το εθνικό όπως και εκείνου της
Περιφέρειας Στερεάς στο οποίο δεν δίνει εικόνα συνολικού προϋπολογισμού
και της κατανομής ανά στόχο πολίτικης
β) την έκθεση του ΟΟΣΑ «Regional Policy for Greece Post-2020 REGIONAL
PROFILES»
γ) την Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) 2021-2027
δ)τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Ταμείο Ανάκαμψης
ε)την Εθνική Αναπτυξιακή Πολιτική(ΕΠΑ) του Μεσοπρόθεσμου προγράμματος
2022-2025 και το σχέδιο Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ)
Στερεάς Ελλάδας
στ)την αναγκαιότητα συνδυαστικού σχεδιασμού των αναπτυξιακών
προγραμμάτων της Περιφέρειας βάση των νέων χρηματοδοτικών Ταμείων και
εργαλείων που προτάσσονται από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία,
ώστε να αποφευχθούν αλληλεπικαλύψεις, απώλεια πόρων και
χρηματοδοτήσεων, να επιτευχθεί καλύτερη παρακολούθηση και
απορροφητικότητα, να χρησιμοποιηθεί η συνολική τεχνική βοήθεια για την
ωρίμανση μελετών και έργων αναγκαίων για την προώθηση των
αναπτυξιακών πολιτικών.
ζ) των νέων ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών αντιμετώπισης των φυσικών
καταστροφών στα πλαίσια των κλιματικών αλλαγών ,όπου η παράταξη μας
έχει καταθέσει πρόταση την οποία και θα επικαιροποιήσει σε επόμενη φάση
μετά τον εθνικό κεντρικό σχεδιασμό που θα περιλαμβάνει τα τομεακά
προγράμματα διαχείρισης υδάτινων πόρων και υποδομών αλλά και εκείνων
της Γενικής Γραμματείας Προστασίας ΦΚ
η) των παρατηρήσεων μας και προτάσεων που καταθέσαμε στην διαβούλευση
για το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) 2022-25 της Περιφέρειας
Στερεάς http://www.opengov.gr/pste/?p=7030&cpage=1#comment-26342
θ)την ενημέρωση για την υλοποίηση του τρέχοντος ΕΣΠΑ-ΠΕΠ και των
δεσμεύσεων που θα μεταφερθούν στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2027
ι) την νομοθέτηση ουσιαστικής αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων προς την
Αυτοδιοίκηση α και β βαθμού με πολιτικές-μεταξύ των οποίων εκείνων της
Παιδείας , Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενεργειακής Χωροταξίας- και
χρηματοδοτήσεις ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της Περιφερειακής
Διακυβέρνησης όπως αυτή κατοχυρώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 Οι πέντε (5)Στόχοι Πολιτικής(ΣΠ) που πρέπει να υλοποιηθούν είναι:
1) Μια εξυπνότερη Ευρώπη -καινοτόμος και έξυπνος οικονομικός μετασχηματισμός.
2) Μια πιο «πράσινη» Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
3)Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη-κινητικότητα και περιφερειακές διασυνδέσεις
ΤΠΕ.
4) Μια πιο κοινωνική Ευρώπη-υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών
δικαιωμάτων.
5) Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της-βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη
των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών χάρη σε τοπικές πρωτοβουλίες.

ΙΙ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ και ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ της περιφερειακής παράταξης «πατρίδα μας η
Στερεά»
Εκ μέρους της παράταξης μας προτείνονται στην 1η φάση της διαβούλευσης
πολιτικές και δράσεις βάση των προτεραιοτήτων μας ,οι οποίες μπορούν να
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ενταχθούν στο γενικό πλαίσιο πολιτικών όπως αυτών που αναφέρονται στην
εισήγηση(ΣΠ1-5) αλλά και σε μεταγενέστερη φάση να ενταχθούν στους 5
προαναφερόμενους τομείς, στους άξονες αυτών και στα εξειδικευμένα προγράμματα,
όπως αυτά θα περιγραφθούν και θα προϋπολογιστούν σε εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο.
Να επισημανθεί ότι η κατανομή του προϋπολογισμού ανά Ταμείο και τομέα
(ΣΠ1,ΣΠ2,ΣΠ3,ΣΠ4,ΣΠ5)θα γίνει και «βάση των προϋποθέσεων θεματικής
συγκέντρωσης που παραμένουν ως υποχρέωση τόσο στο ΕΤΠΑ όσο και στο ΕΚΤ+
αλλά με αλλαγές σε σχέση με την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η θεματική
συγκέντρωση μπορεί να υπολογιστεί είτε σε επίπεδο χώρας είτε σε επίπεδο
κατηγορίας Περιφερειών. Για την Ελλάδα που έχει κατά κεφαλή ΑΕΠ κάτω από 75%,
η θεματική συγκέντρωση υπολογίζεται σε επίπεδο χώρας» (σελ.11 ,12,14,18 της
εισήγησης) .

Α.ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
 Το πλαίσιο των Στρατηγικών Κατευθύνσεων του Αναπτυξιακού μοντέλου και

Ανθεκτικότητας δεν μπορεί να δίνει υπέρμετρο βάρος μόνο στην αντιμετώπιση
της πρώτης βασικής πρόκλησης εκείνου της αλλαγής του παραγωγικού
μοντέλου της οικονομίας. Ισόρροπα θα πρέπει να προσεγγίζει και να απαντά
και στην πρόκληση της άσκησης κοινωνικής πολιτικής, της ανάσχεση της
δημογραφικής γήρανσης της χώρας και της Περιφέρειας.

 Η Πολιτεία οφείλει να εγγυάται την καθολική φροντίδα και την αξιοπρεπή
διαβίωση των πολιτών .Είναι αναγκαία η συγκρότηση ενός νέου πλέγματος
Κοινωνικής Ασφάλειας ,όχι μόνο της ακραίας φτώχειας. Ένα σύστημα με την
εξασφάλιση κοινωνικού μισθού, διασφάλισης αξιοπρεπούς επιπέδου
διαβίωσης. Συγκροτείται αυτό από ένα εισόδημα έκτακτης ανάγκης και
συμπληρώνεται από την πρόσβαση σε βασικά αγαθά,
στέγαση ,ηλεκτροδότηση, ύδρευση και διαδίκτυο.

 Ανάπτυξη ενός συνεκτικού Εθνικού Οικοσυστήματος Κοινωνικής Οικονομίας
και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με Περιφερειακή δομή και λειτουργία.

Δράση 1. Ανάπτυξη ενός Οικοσυστήματος Κοινωνικής Καινοτομίας.

Αύξηση των θέσεων εργασίας και προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας.

Ο τομέας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας έχει ήδη αναγνωρισθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
ως κρίσιμος πόλος για την βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.

Η ανάπτυξη του οικοσυστήματος της Κοινωνικής Καινοτομίας επιδιώκει την πολύπλευρη
ενίσχυση της ικανότητας της οικονομίας να δρα για την εύρεση νέων αποτελεσματικότερων
λύσεων πρόληψης και αντιμετώπισης σύνθετων κοινωνικών προκλήσεων, μέσω:
▪ της ενίσχυσης της ικανότητας των οργανώσεων του τρίτου τομέα (εθελοντικές οργανώσεις
και κοινωφελή ιδρύματα) και των κοινωνικών επιχειρήσεων (social enterprises)10 να
παράγουν κοινωνική καινοτομία, δηλαδή να αναπτύσσουν καινοτόμες υπηρεσίες κοινωνικής
υποστήριξης και φροντίδας είτε για την κάλυψη αναγκών που δεν καλύπτονται έως σήμερα
είτε για την αποτελεσματικότερη κάλυψη αναγκών που καλύπτονται ανεπαρκώς,
▪ της προαγωγής των κοινωνικών επενδύσεων (social investment) για την δημιουργία νέων
χρηματοδοτικών εργαλείων που θα υποστηρίζουν στοχευμένα τα καινοτόμα κοινωνικά
προγράμματα.
Να σημειωθεί ότι στην ΕΕ ως κύριος μηχανισμός ανάπτυξης του Εθνικού Οικοσυστήματος
Κοινωνικής Καινοτομίας προτείνεται η δημιουργία ενός Ταμείου Κοινωνικής Καινοτομίας
(Social Innovation Fund), το οποίο θα μοχλεύσει πόρους από διαφορετικές πηγές (πόροι
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Ταμείου Ανάκαμψης, πόροι ΕΣΠΑ 2021-2027, εθνικοί πόροι, πόροι από προγράμματα
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ιδιωτικών επιχειρήσεων, χορηγίες κοινωφελών ιδρυμάτων
κοκ).
Δράση 2. Ενεργοποίηση των ληπτών τακτικών και έκτακτων επιδομάτων ανεργίας
Αύξηση των θέσεων εργασίας και προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας.

Η ενεργοποίηση (activation) των ληπτών τακτικών και έκτακτων επιδομάτων ανεργίας
απορρέει από την ανάγκη άμεσης ενσωμάτωσής τους στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό.
Πρέπει να προωθηθεί μέσω μίας άμεσης μεταρρύθμισης του Συστήματος Επιδότησης της
Ανεργίας, που θα επιτρέψει στους δικαιούχους των επιδομάτων αφενός να απεγκλωβισθούν
από ενδεχόμενες «παγίδες της φτώχειας», αφετέρου να ενδυναμώσουν τις δεξιότητες
κοινωνικής και οικονομικής συμμετοχής τους αξιοποιώντας προγράμματα ενεργητικών
πολιτικών απασχόλησης για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Δράση 3. Ενεργοποίηση των ληπτών προνοιακών παροχών

Αύξηση των θέσεων εργασίας και προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας.

Η ενεργοποίηση (activation) των ληπτών προνοιακών παροχών απορρέει από την ανάγκη
άμεσης ενσωμάτωσής τους στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό. Πρέπει να προωθηθεί μέσω
μίας άμεσης μεταρρύθμισης του Συστήματος Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, που θα
επιτρέψει στους δικαιούχους κοινωνικών παροχών / υπηρεσιών από τους τρεις πυλώνες του
Συστήματος:
▪ να απεγκλωβισθούν από ενδεχόμενες «παγίδες της φτώχειας» που δημιουργούν εξάρτηση
από δημόσιες μη ανταποδοτικές πολιτικές
▪ να ενδυναμώσουν τις δεξιότητες κοινωνικής και οικονομικής συμμετοχής τους
αξιοποιώντας προγράμματα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης για να ενταχθούν και να
παραμείνουν ενεργοί – εφόσον είναι ικανοί και διαθέσιμοι προς εργασία – στην αγορά
εργασίας.

Δράση 4. Πρόσβαση του πληθυσμού σε ποιοτικές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας .

Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές
πολιτικές.
H πρόσβαση του πληθυσμού (όχι μόνο των ευπαθών ομάδων) σε ποιοτικές υπηρεσίες
κοινωνικής φροντίδας (κατ’ οίκον, ανοικτή και κλειστή φροντίδα) πρέπει να προωθηθεί μέσω
της δημιουργίας ενός μηχανισμού διασφάλισης εθνικών προδιαγραφών ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών. Υπό αυτό το πρίσμα, η ανάπτυξη ενός Εθνικού Πλαισίου
Ποιότητας Κοινωνικών 8 Υπηρεσιών («Χάρτης Ποιότητας των Κοινωνικών Υπηρεσιών» με
όργανα ελέγχου, εγχειρίδια μεθοδολογίας, έντυπα κριτηρίων, οδηγίες αυτοαξιολόγησης και
εξωτερικής αξιολόγησης) προκρίνεται ως μία από τις άμεσες προτεραιότητες παρέμβασης με
στόχο την πιστοποίηση κάθε φορέα παροχής οργανωμένων υπηρεσιών φροντίδας και την
παρακολούθηση του ανά τακτά διαστήματα.

Δράση 5. Πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε υπηρεσίες υποστήριξης της
φερεγγυότητας.
Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές
πολιτικές. Η υποστήριξη της φερεγγυότητας των ευπαθών ομάδων πρέπει να προωθηθεί
μέσω της ανάπτυξης ενός περιφερειακού Δικτύου υπηρεσιών πρόληψης και καταπολέμησης
της υπερχρέωσης, που εξυπηρετεί τους ακόλουθους στόχους
-ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και επιμόρφωση των ωφελούμενων σε θέματα ορθολογικής
διαχείρισης χρημάτων και συνετής καταναλωτικής συμπεριφοράς
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-καθοδήγηση των νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες διαχείρισης του
προϋπολογισμού τους και κινδυνεύουν άμεσα με υπερχρέωση

-υποστήριξη των νοικοκυριών που βρίσκονται σε οριστική αδυναμία αποπληρωμής των
χρεών τους.

Δράση 6. Ανάπτυξη του οικοσυστήματος των Οικογενειακών Πολιτικών με έντονο
δημογραφικό αντίκτυπο σε περιφερειακό επίπεδο.

Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η οικονομική κρίση έχει αυξήσει τα ποσοστά των οικογενειών
που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και
περιλαμβάνουν: α) τις Μονογονεϊκές οικογένειες (μονογονέας θεωρείται ο γονέας που ασκεί
εξ ολοκλήρου την γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου του, δηλαδή του τέκνου που δεν έχει
συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών), β) τις Τρίτεκνες οικογένειες (οικογένειες με τρία
ανήλικα τέκνα), γ) τις Πολύτεκνες οικογένειες (οικογένειες με τέσσερα ανήλικα τέκνα και άνω).

Επισημαίνεται, ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει ούτε εθνικό /περιφερειακό επιτελικό φορέα για
την υποστήριξη των δικαιωμάτων των οικογενειών), ούτε φορέα τεκμηρίωσης
σχετικών πολιτικών (με τη μορφή π.χ. ενός Παρατηρητηρίου Οικογενειακών και
Δημογραφικών Πολιτικών). Από την άλλη πλευρά, η πολιτεία διαθέτει ένα περιθωριακό
ποσοστό του ΑΕΠ για την προστασία του παιδιού και της οικογένειας.

Η περιφέρεια μπορεί να συγκροτήσει ένα αντίστοιχο παρατηρητήριο

Ενίσχυση των περιφερειακών δομών στήριξης παιδιών και οικογενειών καθώς οι
ραγδαίες αλλαγές, λόγω της πανδημίας, της τέταρτης βιομηχανικής-ψηφιακής επανάστασης
και της αύξησης της τηλεργασίας στις γυναίκες ενέχουν τον κίνδυνο επιστροφής σε
παρωχημένα μοντέλα, όπου η φροντίδα του πρωταρχικού κοινωνικού κυττάρου, της
οικογένειας, ήταν προσωπική ευθύνη των γυναικών σε καθεστώς απλήρωτης η αδήλωτης
μισθωτής εργασίας

Δράση 7: Ανάπτυξη των Πολιτικών Καταπολέμησης των γενικών και ειδικών
Διακρίσεων και την Κοινωνική Ενσωμάτωση προσφύγων-μεταναστών στις τοπικές
κοινωνίες (π.χ. στην εκπαίδευση, σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, στην απασχόληση, στην
στέγαση) σε βάρος συγκεκριμένων ομάδων (π.χ. άτομα με αναπηρία, άστεγοι, Ρομά,
μετανάστες, πρόσφυγες κλπ.)

Δράση 8: Δημιουργία Διαδημοτικού Κοινωνικού Δικτύου με στόχο την ομογενοποίηση
της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο για ένα ολοκληρωμένο, διαλειτουργικό και
αποτελεσματικό κοινωνικό δίχτυ ασφάλειας και την ολοκληρωμένη στήριξη των ευπαθών
ομάδων πληθυσμού.

Δράση 9: Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ)
Η δημιουργία μιας κοινωνικής – αναπτυξιακής ΤΑΠΤΟΚ που θα είναι πρωτοπόρα και θα
συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της περιοχής. Προβληματικές Δημοτικές Ενότητες
σύμφωνα με το ΠΕΠ Στερεάς που γειτνιάζουν και μπορούν να αποτελέσουν ενιαίο χώρο
παρέμβασης.
Το κοινωνικό – αναπτυξιακό ΤΑΠΤΟΚ μέσω της αναπτυξιακής σύμπραξης που θα
δημιουργηθεί μπορεί να υλοποιηθεί ταυτόχρονα με το LEADER (ΕΓΤΑΑ) και να
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χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ καθώς και με πόρους του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ με επικεφαλής
ταμείο ένα από τα δύο. Το εργαλείο της ΤΑΠΤοΚ κρίνεται χρήσιμο για να ενισχυθεί το τοπικό
δυναμικό ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα τις προκλήσεις μέσα από
εστιασμένες στρατηγικές που θα υποστηρίξουν τις δυνατότητες ενδογενούς ανάπτυξης, θα
ενισχύσουν την καλλιέργεια ικανοτήτων σε τοπικό επίπεδο και θα προωθήσουν τη
συμπλήρωση και διαφοροποίηση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας.

Δράση 10: Ανάπτυξη συστήματος internet , ασύρματου και ενσύρματου σε κάθε σημείο της
Στερεάς, με την ταυτόχρονη ανάπτυξη δικτύου τεχνολογιών για την παροχή βοήθειας και
προστασίας σε ΑΜΕΑ και άτομα τρίτης ηλικίας.

Β.ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Δράση 1:Ενεργειακή αναβάθμιση επαγγελματικών κτιρίων

-Μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
-Διαμόρφωση εξειδικευμένων προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης επαγγελματικής
στέγης με επιπρόσθετους συντελεστές και επιχορηγήσεις για περιφέρειες/περιοχές που
υπόκειται σε ενεργειακό μετασχηματισμό όπως ΑΠΕ και σε κλάδους με υψηλό κόστος
ενέργειας.
-Επιδότηση αντικατάστασης ενεργοβόρων μηχανημάτων με άλλα υψηλής ενεργειακής
απόδοσης
-Αποσβέσεις για δαπάνες εξοικονομήσεις ενέργειας και εγκατάσταση ΑΠΕ για χρήση net
metering όπως και συμμετοχής σε ενεργειακές κοινότητες.

Δράση 2: Ψηφιακός μετασχηματισμός

-Εκπόνηση μίας σύνθετης Στρατηγικής Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τις μικρές
επιχειρήσεις με παρεμβάσεις επικεντρωμένες στο επίπεδο των επιμέρους τομέων,
διευκόλυνσης της ψηφιακής μετάβασης τους και της υιοθέτησης κομβικών ψηφιακών
τεχνολογιών.
-Στοχευμένες πολιτικές ψηφιακές ανάπτυξης ιδιαίτερα για τις μικρές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε τομείς υψηλής και μέσης τεχνολογικής εξειδίκευσης
-Διαμόρφωση ψηφιακών κέντρων (digital hubs for non-tech SMEs) και υποδομών
επιμόρφωσης, επίδειξης και πιλοτικής χρήσης νέων ψηφιακών τεχνολογιών που θα
παρέχουν πρόσβαση σε τεχνολογικές υποδομές και εργαλεία για πολύ μικρές επιχειρήσεις -
μη τεχνολογικές επιχειρήσεις.

Δράση 3: Ψηφιακές δυνατότητες της εκπαίδευσης ,της κατάρτισης, νέες δεξιότητες
και της εργασιακής επανένταξης .

-Ψηφιοποίηση όλων των επιπέδων εκπαίδευσης
-Μεταρρυθμίσεις που αυξάνουν την ελκυστικότητα και αποτελεσματικότητα της
επαγγελματικής κατάρτισης
-Σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης και επανένταξης στην εργασία
-Σύζευξη των προγραμμάτων κατάρτισης βάση των αναγκών των επιχειρήσεων και των
προγραμμάτων υψηλής εξειδίκευσης και ζήτησης στην αγορά εργασίας.

Γ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ –ΚΑΠ 2027- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ -ΟΧΕ
Οι προοπτικές της εθνικής και περιφερειακής αγροτικής οικονομίας συνδέονται άμεσα και με
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το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της ΚΑΠ 2027. Προβλέπεται στα πλαίσια της εθνικής στρατηγικής
πρότασης, η κατοχύρωση περιφερειακών μοντέλων αγροτικής ανάπτυξης που βασίζονται σε
επιχειρησιακό σχέδιο στο οποίο θα περιγράφονται οι επιμέρους πολιτικές και ο τρόπος
χρηματοδότησής τους από δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους. Μοντέλο το οποίο θα τεθεί σε
ανοικτή διαβούλευση εκ μέρους μας. Σε κάθε περίπτωση οι βασικοί υποχρεωτικοί
μηχανισμοί της ΚΑΠ 2027 είναι η σαφής διασύνδεση των εθνικών και περιφερειακών
μοντέλων με τις κλιματικές αλλαγές, την καινοτομία, την αγροτική ασφάλιση, την προστασία
του εμπορίου των αγροτικών προϊόντων από αθέμιτες πρακτικές των εφοδιαστικών
αλυσίδων, τη δυνατότητα νέων χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης των αγροτικών
εισοδημάτων πέρα εκείνων που προβλέπονται από την ΚΑΠ, την ευελιξία μεταφοράς πόρων
μεταξύ των κοινοτικών επιδοτήσεων και των πόρων αγροτικής ανάπτυξης βάσει
επιχειρησιακού σχεδιασμού.
Δυναμικές αγροτικές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, όπως η ευρύτερη περιοχή του
Βοιωτικού Κηφισού και της Κωπαΐδας, η ευρύτερη περιοχή του Σπερχειού, οι
εύφορες περιοχές της βόρειας Εύβοιας, αλλά και οι μικρότερης εμβέλειας, αλλά πολύ
σημαντικές αγροτικές περιοχές της Περιφέρειας έχουν όλα τα στοιχεία για να παίξουν
τον σύγχρονο ρόλο τους, σε νέα σύγχρονη αναπτυξιακή βάση, μέσω του σχεδιασμού
ενός Ειδικού Προγράμματος που θα συμβάλλει στην παραγωγική ανασυγκρότησή
της με:
 την παραγωγή καινοτόμων τροφίμων που έχει ανάγκη η αγορά σε εθνικό και

διεθνές επίπεδο,
 την συνεργασία των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της χώρας με τις

επιχειρήσεις της περιοχής
 την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας
 την ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων εμπορίας και μεταποίησης των

αγροτικών προϊόντων, για την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Πως υλοποιούνται οι στόχοι προτεινόμενοι στόχοι με βάση τα νέα δεδομένα:

Δράση 1: Αγροδιατροφικη ζώνη Καινοτομίας Στερεάς Ελλάδας.
Για την καινοτομική αναδιοργάνωση του πρωτογενούς τομέα θα δημιουργήσουμε
Αγροδιατροφική Ζώνη Καινοτομίας Στερεάς Ελλάδας. Στόχος είναι η διαμόρφωση
ισχυρού brand name για τη Στ. Ελλάδα ως περιοχής παραγωγής ποιοτικών αγροτικών
προϊόντων και τροφίμων. Καρδιά της Αγροδιατροφικής Ζώνης Καινοτομίας, αλλά και
εργαλείο υλοποίησης της νέας ΚΑΠ θα αποτελέσουν οι οργανωμένες κοιτίδες αγροτικής
καινοτομίας AGRO LIVING LABS (ALL) που θα παρέχουν εργαστηριακές και
συμβουλευτικές υπηρεσίες στον αγροτικό τομέα, τη βιομηχανία τροφίμων & ζωοτροφών
και τον κλάδο της προστασίας του περιβάλλοντος. Θα παρέχουν εκείνες τις
συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εφαρμογή των νέων απαιτήσεων της ΚΑΠ 2020.

Δράση 2: Ίδρυση Αγροτικού Κέντρο
Yπόδειγμα αειφόρου διαχείρισης του πρωτογενούς τομέα και με την ανάπτυξη ενός eco-
industrial park (οικολογικού επιχειρηματικού πάρκου) που θα αποτελεί σύμπραξη φορέων
του δημοσίου, του ιδιωτικού τομέα και μη κερδοσκοπικών οργανισμών.

Δράση 3: Ευφυής Γεωργία και Κυκλική Βιοοικονομία-SmartBIC
Το έργο στοχεύει στη τη δημιουργία μιας σύγχρονης ερευνητικής υποδομής στην Περιφέρεια
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Στερεάς Ελλάδας στοχευμένη στις τεχνολογίες και συστήματα ευφυούς αγροτικής
παραγωγής και κυκλικής βιοοικονομίας. Η προτεινόμενη ερευνητική υποδομή θα επεκτείνει,
θα συνδυάζει και θα δικτυώνει τη βασική ερευνητική υποδομή που έχει το Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Κωπαϊδα (Αλίαρτο)και με νέες υποδομές στα νέα τμήματα σε
Θήβα και Άμφισσα.

Είναι σκόπιμο η Περιφέρεια να συνδεθεί με το κέντρο αυτό και να πολλαπλασιάσει τα
θετικά αποτελέσματα του για το σύνολο του αγροδιατροφικού κλάδου .
Οι κύριοι στόχοι του SmartBIC είναι:
-στήριξη των ερευνητικών προτεραιοτήτων του τομέα της αγροδιατροφής στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας, όπως αυτά έχουν περιγραφεί στις στρατηγικές RIS3
-βελτίωση των μηχανισμών ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των ερευνητικών εταίρων που
συμμετέχουν, αλλά και το ευρύτερη ερευνητική κοινότητα της αγροδιατροφής στην Ελλάδα,
και να πολλαπλασιάσει τα οφέλη της γεωργικής έρευνας για τους τελικούς χρήστες του
κλάδου της αγροδιατροφής
-ανάπτυξη μακροπρόθεσμων λύσεων στρατηγικού σχεδιασμού της γεωργικής έρευνας στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με έμφαση στο συμφέρον του καταναλωτή, καθοδηγούμενη
από τις ανάγκες της αγοράς με κοινωνική ευθύνη
-υποστήριξη έξυπνης και πρωτοποριακής έρευνας για την παραγωγή τροφίμων έχοντας
υπόψη την κλιματική αλλαγή, τις αυξανόμενες περιβαλλοντικές πιέσεις, τις πολιτικές
συνθήκες και την αστάθεια της αγοράς
-πρόσληψη νέου υψηλά καταρτισμένου ερευνητικού προσωπικού στη γεωργική έρευνα για
να ενσωματωθούν στην Ερευνητική Υποδομή και να αποφευχθεί η διαρροή υψηλής
ποιότητας επιστημονικού προσωπικού στο εξωτερικό
-συνεχής μεταφορά τεχνολογίας μεταξύ ερευνητικών φορέων της Ερευνητικής Υποδομής, μη
ακαδημαϊκών φορείς έρευνας και φορέων της αγοράς για την γεφύρωσης των γνώσεών τους.
-προώθηση της κυκλικής οικονομίας που οδηγεί σε μείωση, ανακύκλωση και
επαναξιοποίηση αγροκτηνοτροφικών υπολειμμάτων άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγική
διαδικασία.

Δράση 4:Ολοκληρωμένη Διαχείριση Κωπαΐδας-Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση
(ΟΧΕ)
Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Κωπαΐδας στον οποίον θα συμμετέχει η Περιφέρεια, οι
τοπικοί Δήμοι, οι οργανώσεις παραγωγών, οι επιχειρήσεις και οι εγκατεστημένοι παραγωγοί.
Ο οργανισμός θα δουλεύει με ορθολογικά κριτήρια, θα λειτουργεί προς όφελος των
παραγωγών και του δημόσιου συμφέροντος, αφού θα θέσει ως βασικές προτεραιότητες την
υλοποίηση των αναγκαίων έργων υποδομής (κλειστό σύστημα αγωγών με ηλεκτρονικό
σύστημα διαχείρισης), έργα διαχείρισης των νερών των οποίων μεγάλο μέρος χάνεται ή
πλημμυρίζει τις παραγωγικές εκτάσεις, τη διασύνδεση με τις άλλες αγορές της Περιφέρειας
και της Αθήνας, την παροχή κινήτρων στους παραγωγούς, τη δημιουργία μονάδων
τυποποίησης, μεταποίησης και προώθησης των προϊόντων τους, συνέργειες με τον ιδιωτικό
τομέα, τον προσδιορισμό των ανταποδοτικών τελών άρδευσης. Κυρίως θα έχει τη
δυνατότητα ένταξης σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης επιχειρησιακών
επενδύσεων, του Ταμείου Υποδομών, της Αναπτυξιακής Τράπεζας και των
συμπληρωματικών χρηματοδοτικών εργαλείων και πολιτικών που έχουν προκύψει από την
μετά convid 19 εποχή .

Δράση 5:Ασφάλιση αγροτικού εισοδήματος από κλιματολογικές επιπτώσεις και
διακύμανση των τιμών

ΑΔΑ: ΩΘ1Ε7ΛΗ-Μ7Π



13

Στα πλαίσια της διαμόρφωσης του νέου Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Αγροτική οικονομία,
του Νέου ΕΣΠΑ 2027,Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και του Περιφερειακού Μοντέλου ενόψει της
νέα ΚΑΠ 2027, προτείνουμε:
Σύστημα συμπληρωματικής αγροτικής ασφάλισης εισοδήματος από κλιματικές
αλλαγές και διακύμανση των τιμών – κατ’ αρχάς πιλοτικό – σε περιφερειακό επίπεδο
σε συνεργασία της Περιφέρειας, ΕΛΓΑ, Οργανώσεων Παραγωγών, αγροτοδιατροφικών
επιχειρήσεων, χρησιμοποιώντας όλες τις δυνατότητες των νέων χρηματοδοτικών μέσων,
ευρωπαϊκών και εθνικών, τα οποία θα εντάσσονται στις νέες απαιτήσεις και στόχους του
Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης και της ΚΑΠ.

Δράση 6: Κτηνοτροφικά πάρκα
Σύσταση Κτηνοτροφικών Πάρκων (ΚΠ) σε βοσκοτόπια, στις ορεινές και ημιορεινές
περιοχές. Τα κτηνοτροφικά πάρκα μπορεί να αποτελέσουν τη βάση για την πραγματική
μορφή συμβολαϊακής γεωργίας, η οποία αρχίζει από τις συνέργειες και την στήριξη των
κτηνοτρόφων, των Ομάδων Παραγωγών τους(ΟΠ) , των προμηθειών τους, των
συνεργαζόμενων τυροκομείων και των εξαγωγικών σχημάτων τους. Τα ΚΠ μπορεί να
συσταθούν ως μία ειδική μορφή ΣΔΙΤ (πχ. δήμου, ομάδων παραγωγών, επιστημονικών
φορέων και mentor) και να χρηματοδοτούνται από ειδικά τραπεζικά προγράμματα που θα
στηρίζουν και την μόχλευση κοινοτικών και εθνικών πόρων.

Δράση 7: Διαχείριση αρδευτικών υδάτων και στα πλαίσια της αντιμετώπισης των
κλιματικών αλλαγών:
 Καινοτομία έξυπνης γεωργίας – διαχείριση αρδευτικών υδάτων: Μείωση κατά 20%

του νερού που χρησιμοποιείται για την άρδευση βάσει πιλοτικού προγράμματος. Μια
πρώτη προσέγγιση εφαρμογής είναι η ενίσχυση των συστημάτων σε όλες οι
περιοχές με κλειστά κυκλώματα άρδευσης, όπως η περιοχή της Χαιρώνειας, της
Λιβαδειάς, του Ορχομενού και με επέκταση στην Ανθήλη και στο Δομοκό, συνολικής
έκτασης 30.000 στρεμμάτων.

 Επενδύσεις στα κεντρικά αρδευτικά συστήματα: Στόχος είναι ο σχεδιασμός και η
υλοποίηση σε κάθε ΤΟΕΒ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενός συλλογικού
ενεργειακού έργου για την μείωση των αρδευτικών τελών έως 80%. Η δράση αυτή θα
έχει τεράστιο όφελος στο εισόδημα των αγροτών, καθώς επίσης και τεράστιο
περιβαλλοντικό όφελος από την μείωση των ορυκτών καυσίμων στην άρδευση των
χωραφιών. Οι επενδύσεις αυτές θα συνδυαστούν και με την χρήση Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) – ενεργειακές κοινότητες, φωτοβολταϊκά, βιομάζα – και
καινοτομικά συστήματα διανομής.

Δ. KAINOTOMIA -ΠΑΡΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ.

Δράση 1: Πανελλήνια ΄Εκθεση Λαμίας -ΠΕΛ
Στόχος είναι ο σχεδιασμός ενός φιλικού προς το περιβάλλον και υπερσύγχρονου,
εμβληματικού, εκθεσιακού ,τεχνολογικού και συνεδριακού κέντρου με τα υψηλότερα
πρότυπα, καθώς και η βέλτιστη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεών του, σε συνδυασμό με
ένα αστικό πάρκο πρασίνου για χρήση από τους πολίτες.

Δράση 2: Δημιουργία Ζώνης Καινοτομίας Στερεάς Ελλάδος
Σε συνεργασία και με τις άλλες όμορες περιφέρειες και κυρίως με την Αττική, όπου
συνδεόμαστε με την κοινή βιομηχανική Μητροπολιτική Περιοχή Αττικής, θα διεκδικήσουμε τη
δημιουργία Ζώνης Καινοτομίας Στερεάς Ελλάδος, στα πλαίσια μιας Στρατηγικής Καινοτομίας,
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που θα μετατρέψει τη Στερεά Ελλάδα σε Ζώνη της Καινοτομίας της κεντρικής και νότιας
Ελλάδας.
Θα συνδέεται με:
I. Κέντρα Καινοτομίας και υποστήριξης νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων

Στερεάς Ελλάδας στα μεγάλα αστικά κέντρα της Περιφέρειας (Λαμία, Χαλκίδα,
Θήβα, Λιβαδειά, Άμφισσα)

Η έξυπνη δικτύωση με στόχο τη σύνδεση έρευνας – τεχνολογίας με τη βιομηχανία και τις
ανάγκες της των τεχνολογικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της περιφέρειας,
αλλά και της χώρας με τις εκατοντάδες ΜΜΕ, αλλά και άλλες πολύ σημαντικές επιχειρήσεις
των Θηβών – Οινοφύτων – Σχηματαρίου – Χαλκίδας, που αποτελούν την βιομηχανική
καρδιά της χώρας, θα μπορούσε να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος της Ζώνης
Καινοτομίας Στερεάς Ελλάδας.

ΙΙ. Κλαδικά Πάρκα
α)Στην Εύβοια δημιουργία Θερμαλιστικού Πάρκου (το οποίο θα περιλαμβάνει
παράρτημα και στη Φθιώτιδα) με την ενίσχυση από ένα Ερευνητικό Ινστιτούτο Θερμαλισμού
και ένα Ερευνητικό Ινστιτούτο Ενέργειας.
β)Στην Βοιωτία, ανάπτυξη Πάρκου Καινοτομίας, το οποίο θα βοηθήσει στην ανάπτυξη
της Βιομηχανικής Δραστηριότητας της περιοχής αλλά και την υποδοχή νέων επενδύσεων
σε συνεργασία και με το Πανεπιστήμιο. Επιπλέον προτείνεται η δημιουργία Ινστιτούτου
Ζωικής παραγωγής και Κέντρου Εκπαίδευσης σε νέες τεχνολογίες STEM (βασισμένο
στη δομή του Δήμου Λεβαδέων και τη συνεργασία με το Παράρτημα της ΑΣΠΑΙΤΕ).
γ)Στην Φωκίδα, θα συνεχίσει η ενίσχυση όλων των δραστηριοτήτων που έχουν επιτευχθεί
στο παρελθόν και θα ενισχυθεί από το Ινστιτούτο προστασίας και προβολής της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και το Ινστιτούτο Ιχθυοκαλλιέργειας, σε συνεργασία με τα
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Περιφέρειας.
δ)Στην Ευρυτανία, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο πλούσιο και απαράμιλλης ομορφιάς
περιβάλλον, ιδρύοντας Ινστιτούτο Δασικής Τεχνολογίας και Προστασίας
ε)Στην Βοιωτία Ινστιτούτο Ανάδειξης Εκκλησιαστικής Κληρονομιάς
στ)Στην Φθιώτιδα δημιουργία ενός Ερευνητικού Κέντρου, στην Πανελλήνια Έκθεση
Λαμίας (ΠΕΛ) στο οποίο θα ενσωματώνονται όλα τα Ινστιτούτα, θα έχει διεθνή χαρακτήρα
και θα αποτελεί τον κόμβο( hub) της έρευνας της Στερεάς Ελλάδας σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο.

Ε.ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Δράση 1: Υιοθέτηση μίας οριζόντιας Στρατηγικής πρόληψης και καταπολέμησης της
Ενεργειακής Φτώχειας με την συμμετοχή και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο
σε νέο ενεργειακό μοντέλο φιλικό στο περιβάλλον.
Ειδικότερα προτείνεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μετάβασης σε πράσινες πόλεις
και σε κλιματική ουδετερότητα που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας με αξιοποίηση των ΑΠΕ, την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου σε
όλους τους δήμους, την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών υποδομών, τη δημιουργία
τοπικών δημοτικών δικτύων για την ηλεκτροκίνηση, τη λειτουργία συστημάτων
παρακολούθησης του ενεργειακού αποτυπώματος πόλεων, κλπ

Δράση 2: Θέσπιση παρατηρητηρίου μετάβασης στην κυκλική οικονομία με στόχο την
βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων και παρακολούθησης των ολοκληρωμένων πολιτικών.
Δράση 3: Υιοθέτηση ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος Εκσυγχρονισμού
τουριστικών επιχειρήσεων με έμφαση στις ενεργειακές αναβαθμίσεις / ενεργειακά κτίρια /
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τουριστικές εγκαταστάσεις μηδενικού ή σχεδόν μηδενικού ενεργειακού αποτυπώματος /
χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Δράση 4: Ένταξη της κλιματικής ανθεκτικότητας οργανικά ως μέρος της στρατηγικής
περιβαλλοντικής αξιολόγησης και ανάπτυξης και κοινή προσέγγιση για χρηματοδότηση.

Δράση 5: Βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών
αρχών για διασφάλιση της συμμόρφωσης και την ανταλλαγή πληροφοριών στον
τομέα του περιβάλλοντος και τη Δημιουργία σχετικής βάσης περιβαλλοντικών δεδομένων
για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των περιβαλλοντικών επιθεωρητών καθώς και των
επιθεωρητών του ιδιωτικού τομέα .

Δράση 6: Στρατηγική Διαχείριση υγρών και στερεών απόβλητων. Αφορά μεταξύ άλλων
τη διαχείριση υπολείμματος στερεών αποβλήτων, την παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων
από τα υπολείμματα των ΚΕΑ και ΑΔΑΥ, τη διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων των
Δήμων και την ολοκλήρωση της εφαρμογής συστημάτων έξυπνης διαχείρισης αποκομιδής
και ανακύκλωσης.

Δράση 7: Υιοθέτηση δράσεων χάραξης και διευθέτησης των υδατορεμάτων και
προστασίας των υδατικών ισοζυγίων με χρήση ψηφιακών μετρητών στο πλαίσιο του και
υιοθέτηση δράσεων προστασίας και διαχείρισης των εθνικών δρυμών και αξιοποίησης του
δασικού πλούτου.

Δράση 8: Δημιουργία ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης των ορεινών όγκων της
ΣΤΕΡΕΑΣ (στα πρότυπα του ΠΙΝΔΟΣ) με χαρακτηρισμό περιοχών ως εθνικά πάρκα και την
θέση οικισμών και χωρικών ενοτήτων σε πλαίσιο προστασίας παραδοσιακών οικισμών.

Δράση 9: Υπογειοποίηση Καλωδίων σε Παραδοσιακούς Οικισμούς και Αστικές Ζώνες
Η υπογειοποίηση καλωδίων είναι ένα έργο που πρέπει να υλοποιηθεί σε όλες τις περιοχές
ιδιαίτερα σε παραδοσιακούς οικισμούς, αλλά και σε αστικές ζώνες.
Τα υπόγεια δίκτυα ρεύματος συγκεντρώνουν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των εναέριων,
τα οποία πλεονεκτήματα αφορούν θέματα ασφάλειας του δικτύου, προστασίας των πολιτών
αλλά και του περιβάλλοντος. Τα εναέρια δίκτυα είναι εξ αντικειμένου εκτεθειμένα σε
μεγαλύτερους κινδύνους που πηγάζουν είτε από φυσικά φαινόμενα, είτε από ανθρώπινο
λάθος.
Η υπογειοποίηση των καλωδίων θα οδηγήσει σε μεγάλη αισθητική αναβάθμιση των
περιοχών/τοπίων όπου θα γίνει.

Δράση 10: Μέτρα και πολιτικές για την προστασία των θαλασσών από τη ρύπανση και
την ανάπτυξη βιώσιμων κυττάρων αναπαραγωγής αλιευμάτων. Σημεία όπως στον
Κορινθιακό και στα λοιπά θαλάσσια οικοσυστήματα πρέπει να δημιουργήσουν περιοχές
αναπαραγωγής αλιευμάτων.

Δράση 11: Ποδηλατικός Τουρισμός. Η διαμόρφωση ποδηλατικών διαδρομών στο
σύνολο της περιφέρειας θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικά οφέλη τόσο στους πολίτες,
όσο και για τους επισκέπτες, επιμηκύνοντας παράλληλα την τουριστική περίοδο, καθώς οι
ποδηλάτες προτιμούν ήπιες θερμοκρασίες, οπότε ταξιδεύουν κυρίως άνοιξη και φθινόπωρο.
Ειδικότερα και βάση προτάσεων του ΣΕΤΕ προτείνονται οι άμεσες προτεραιότητες που
τίθενται η χρηματοδότηση μελετών ανά Περιφερειακή Ενότητα για έργα που θα εντάξουν
οικισμούς και πόλους ενδιαφέροντος σε κόμβους του δικτύου ποδηλάτου. Πιο αναλυτικά:
-η υλοποίηση ελληνικών κλάδων και δύο εθνικών διαδρομών του διευρωπαϊκού δικτύου
ποδηλάτου EUROVELO, αλλά και η δημιουργία διαδρομών σύνδεσης του εν λόγω δικτύου
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με σημεία ενδιαφέροντος των περιοχών εμβέλειάς τους.
-η ενίσχυση κοινοχρήστων συστημάτων ποδηλάτου στον αστικό χώρο, αλλά και καμπάνιες
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού με ταυτόχρονη παροχή κινήτρων για την
αύξηση της χρήσης του ποδηλάτου.
-η μετατροπή εγκαταλελειμμένων σιδηροδρομικών γραμμών για τη δημιουργία διαδρομών
ποδηλάτου μεγάλου μήκους.
-η ένταξη στο θεσμικό πλαίσιο υποχρέωσης των ΟΤΑ για την ψηφιακή προβολή των
διαδρομών (ποδηλατικών & περιπατητικών), η διοργάνωση ποδηλατικών εκδηλώσεων,
αλλά και η ένταξη «αναγνωρίσιμων διαδρομών προπόνησης» γνωστών αθλητών σε πακέτα
ποδηλατικού τουρισμού.
-δημιουργείται σύστημα πιστοποίησης τουριστικών και όχι μόνο «Bike Friendly»
επιχειρήσεων, καθώς επίσης και διαδραστικό διαδικτυακό εργαλείο ποδηλατικού τουρισμού.
-η προώθηση των ποδηλατικών μονοπατιών βουνού (bike trails) - υποστήριξη της ορεινής
ποδηλασίας, αλλά και η δημιουργία bike - parks σε χιονοδρομικά κέντρα.
-προωθείται επαγγελματικό περίγραμμα «ποδηλάτη - ξεναγού», καθώς και η ελεύθερη
μεταφορά ποδηλάτων με υπεραστικά μέσα.

Δράση 12: Αξιοποίηση Ιαματικών Πηγών
Οι ιαματικές πηγές της Περιφέρειας μας έχουν τη δυνατότητα να μετατραπούν σε
μεσαίου επιπέδου ή πολυτελή θέρετρα με αντίστοιχες εγκαταστάσεις διαμονής. Το
Υπουργείο Τουρισμού, ανάρτησε στην ιστοσελίδα του
(www.mintour.gov.gr/Statistics/stoixeia-iamatikon-pigon), το ολοκληρωμένο Μητρώο των
Αναγνωρισμένων Ιαματικών Φυσικών Πόρων, προκειμένου οι πολίτες να έχουν επίσημη και
επικαιροποιημένη ενημέρωση για τις ιαματικές πηγές. Εμφανίζεται ένας διαδραστικός χάρτης
της Ελλάδας με τις 70 αναγνωρισμένες ιαματικές πηγές, με τα χαρακτηριστικά καθεμιάς,
όπως: τον δήμο που ανήκει, την θερμοκρασία και τον τρόπο χρήσης.
Το θέμα πρέπει να παρακολουθείται βάση και των νομοθετικών ρυθμίσεων που
προβλέπονται.

Δράση 13 : Μέτρα και πολιτικές για την ορθολογική χρήση πόρων, υδάτων και
εδαδικών εκτάσεων, σε επίπεδο πολιτικών στην περιφέρεια , σε τοπικό και
ενδοπεριφερειακό επίπεδο. Κάθε περιοχή θα χρειάζεται μια "περιβαλλοντική ταυτότητα"
ορθής διαχείρισης των πόρων. Να προωθηθούν και εγκατασταθούν τεχνολογίες που δίνουν
άμεση ενημέρωση σε υπηρεσίες διοίκησης και ελέγχου για την αντιμετώπιση ρύπανσης σε
χείμαρρους, ποτάμια, επιχειρήσεις.

ΣΤ.ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΜΟΣ

Δράση 1: Ενίσχυση της Ψηφιοποίησης των Υπηρεσιών Υγείας με νέα, ανοιχτή
αρχιτεκτονική διαλειτουργικότητας για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πληροφορικών
συστημάτων παρόχων υγείας (ιδιωτικών και δημόσιων)

Δράση 2: Στήριξη του Ψηφιακού μετασχηματισμού των δήμων και της Περιφέρειας
τόσο σε σχέση με τις υπηρεσίες προς τους πολίτες (πλατφόρμες καταγραφής αιτημάτων,
συστήματα «έξυπνης» διαχείρισης μιας σειράς λειτουργιών όπως στάθμευσης, λαϊκών
αγορών, συστήματα ευφυών μεταφορών, πλατφόρμες διαβούλευσης πολιτών, εισαγωγή
ρομποτικής στα σχολεία, αναβάθμιση ψηφιακών σχολικών υποδομών…), όσο και σε σχέση
με την εσωτερική λειτουργία τους και τη συνεργασία τους με τα άλλα επίπεδα δημόσιας
διοίκησης (εσωτερική αναδιοργάνωση των ΟΤΑ, συστημική συνεργασία τους με τα άλλα
επίπεδα της διοίκησης…)
Δράση 3: Δημιουργία Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας στην Περιφέρεια με
δραστηριότητες βιομηχανίας ή/και logistics και έμφαση στις ΜμΕ για επιτάχυνση του
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ψηφιακού μετασχηματισμού της βιομηχανίας και Δημιουργία Κέντρων Δεξιοτήτων για έρευνα
σε τεχνολογίες της Βιομηχανίας σε πόλεις με ακαδημαϊκά ιδρύματα

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

Η κα Μπατζελή ανέπτυξε εκτενώς το σκεπτικό των θεμάτων που έθεσε προ Ημερησίας
Διάταξης τα οποία και παρατίθενται παρακάτω:

Α. Βάση των αρμοδιοτήτων της ΟΕ όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 40 του Ν.
4735/2020

1ο Θέμα: Ολοκλήρωση έργων και αποζημιώσεων στο έργο αναδασμού και εγγείων
βελτιώσεων στην πεδιάδα του Μόρνου.
Ειδικότερα:
 Το έργο της άρδευσης της πεδιάδας του Μόρνου, μελετήθηκε, δημοπρατήθηκε

και επιβλέπεται από τις τεχνικές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ. Η ΔΑΟΚ της Φωκίδας
ανέλαβε το υποέργο της μελέτης του Αναδασμού το οποίο ολοκλήρωσε μελετητικά,
όχι όμως και στην πράξη (ενώ στα σχέδια έχουν αποτυπωθεί οι ιδιοκτησίες που θα
αποδοθούν στους ιδιοκτήτες μετά τον αναδασμό, δεν εφαρμόσθηκαν αυτές επί του
εδάφους) γιατί δεν ολοκληρώθηκε το μεγάλο έργο του ΥΠΑΑΤ. Το έργο που
παραδόθηκε έχει κακοτεχνίες (δεξαμενή διαπερατή, κανάλια χωρίς σωστές κλίσεις
κλπ) και για το λόγο αυτό αφενός ο ανάδοχος και αφετέρου η υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ
έχουν εμπλακεί σε ατέρμονες διαδικασίες και δικαστικές διαμάχες με αποτέλεσμα την
μη ολοκληρωμένη και προβληματική παράδοση του τελικού έργου.

 Ως Περιφέρεια διαπιστώνοντας τα παραπάνω προβλήματα και τις νέες τεχνικές που
ισχύουν προχώρησε σε μελέτη του δικτύου άρδευσης με κλειστούς αγωγούς. Η
υπόψη μελέτη προβλέπει κλειστό δίκτυο αγωγών άρδευσης σε οκτώ διακριτές
περιοχές του κάμπου του Μόρνου. Για την υλοποίηση του έργου εγκρίθηκε πίστωση
5 εκ €. Με απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου και έγκριση πίστωσης από το
ΥΠΑΝ .

 Παράλληλα, για τις αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας προς τους παραγωγούς
που είτε είχαν καταληφθείσες εκτάσεις από την κατασκευή του έργου αλλά και σε
αυτούς που αδυνατούν να καλλιεργήσουν τα κτήματά τους λόγω μη ολοκλήρωσης
του έργου μέχρι και το έτος 2011 έπαιρναν κανονικά τις αποζημιώσεις αλλά έκτοτε
δεν καταβάλλονται αποζημιώσεις παρόλου που εξακολουθούν να υποβάλουν
αιτήσεις.

Ως παράταξης προτείνουμε:

1. Να ενισχυθεί η συνεργασία της Περιφέρειας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
για την προώθηση της διαδικασίας προσωρινής και οριστικής παραλαβή του παλιού
έργου από το Υπουργείο ώστε να ξεκαθαρίσει η επομένη φάση εκείνης για της
δημοπράτηση του νέου έργου από την Περιφέρεια. Να επισημανθεί ότι με απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το 2017 και 2018 εγκρίθηκε η
αναβολή ολοκλήρωσης της προσωρινής παραλαβής του έργου γιατί δεν
εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις από τον κύριο του έργου και εκδόθηκε ειδική
διαταγή της διευθύνουσας υπηρεσίας προς αποκατάσταση των ελαττωμάτων του
έργου. Προκειμένου να δημοπρατηθεί το νέο έργο από την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδος, θα πρέπει το υπάρχον έργο να παραληφθεί προσωρινά και οριστικά από
τον κύριο του έργου και να παραδοθεί στον χρήστη. Κι αυτό διότι το νέο έργο της
Περιφέρειας, δηλαδή η δεξαμενή, τα τρία αντλιοστάσια και η κεντρική διώρυγα,
χρησιμοποιεί μεγάλα τμήματα του ανωτέρω έργου.

2. Να προχωρήσει η Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αδειοδοτήσεις του
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έργου που πρόκειται να δημοπρατήσει η Περιφέρεια για την ολοκλήρωση του έργου.
3. Όσον αφορά τις αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας μετά το 2011 οι αρμόδιες

υπηρεσίες της Περιφέρειας έχουν παραδώσει πίνακες των αποζημιώσεων στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την καταβολή των χρηματοδοτήσεων προς τους
αγρότες της περιοχής. Να υπενθυμιστεί ότι η γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας
της Περιφέρειας την 1/07/2015 σχετικά με τις αποζημιώσει παραγωγών που
υπέστησαν ζημιά από την εκτέλεση του έργο «Δίκτυο Ανοικτών Διωρυγών Πεδιάδος
Μόρνου» κρίνει ότι θα πρέπει να αποζημιώνονται και οι παραγωγοί που μπορούν να
αποδείξουν την επέλευση ζημίας στις καλλιέργειες τους λογω της μη κανονικής
άρδευσης αυτών εξαιτίας εκτέλεσης του έργου.

2ο Θέμα : Γέφυρα στην περιοχή «Τσακόρεμα», στην εθνική οδό Άμφισσας-Λιδορικιού
Ειδικότερα :
 Στην εθνική οδό Άμφισσας-Λιδορικίου και συγκεκριμένα στην περιοχή

[Τσακόρεμα] από Χ.Θ. 11+500 έως Χ.Θ.14+300 συνολικού μήκους 2.8 χλμ.
υπάρχει οριστική μελέτη οδοποιίας και οριστική γεωλογική μελέτη από το έτος
2002. Επίσης υπάρχει οριστική μελέτη των ισόπεδων κόμβων και Μ.Π.Ε .από
το έτος 2003.

 Επιπλέον η οριστική μελέτη γέφυρας στο [Τσακορεμα] έχει εγκριθεί από το έτος
2010 .

 Επίσης με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας έγινε πινάκας
παρακατάθεσης για απαλλοτριώσεις ποσού 2.625εκ.ευρω που συντάθηκε με
απόφαση του Εφετείου Λάμιας από το 2010.

 Υπάρχει μία στασιμότητα στην εξέλιξη του έργου αυτού αν και είναι ένα από τα
σημαντικά έργα υποδομής της ΠΕ Φωκίδας ,με πολλαπλασιαστικά
αποτελέσματα και για την ευρύτερη περιοχής και της διασύνδεσης του με
άλλες παρεμβάσεις που έχουν αποφασιστεί για να προκηρυχθούν. Κυρίως
όμως είναι έργο που αφορά την ασφάλεια των ίδιων των πολιτών .Είναι
απαραίτητο όπως ληφθεί άμεση απόφαση και να μην υπάρχουν
καθυστερήσεις στον προγραμματισμό του έργου που οφείλονται κυρίως στην
«αναποφασιστικότητα» των αρμοδίων. Το Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΕ
Φωκίδας να συμπληρωθεί με την πρόβλεψη του έργου αυτού στα πλαίσια του
ΠΠΑ 21-25.

Ως παράταξη προτείνουμε:
Η Περιφερειακή Αρχή να φέρει καταρχήν στην Οικονομική Επιτροπή αναλυτική
εισήγηση και πρόταση για την επιλογή μεταξύ των δυο λύσεων που υπάρχουν «σε
επεξεργασία»:
α)Της λύσης που έχει ώριμες μελέτες με κατασκευή κοιλαδογέφυρας 7 ανοιγμάτων
μήκους 267 μ . και με προϋπολογισμό του έργου 13.500.000 ευρώ σε τιμές του 2013 ή
β) Της εναλλακτικής λύσης με τροποποίηση της οριζοντιογραφίας και μηκοτομής
στην θέση του ρέματος, με κατάργηση της γέφυρας και αντικατάσταση αυτής με
κατασκευή κατάλληλου τεχνικού υψηλού επιχώματος περιορίζοντας τον
προϋπολογισμό στο ποσό των 9.500.000€ με μελέτη από τις υπηρεσίες της
Περιφέρειας. Μια επιλογή που πιθανά να είναι και πιο ασφαλής.

3ο Θέμα: «Πρόσκληση 77 για Παρεμβάσεις ανάδειξης σημείων ενδιαφέροντος της
Πολιτιστικής, Περιβαλλοντικής, Τουριστικής Διαδρομής Περιφέρειας Στερεάς
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Ελλάδας».

Ειδικότερα:
Στις 3 Μαρτίου 2021 εκδόθηκε από την Ε.Υ.Δ.Ε.Π. της Περιφέρειας μας η πρόσκληση 77 του
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της
αποδοτικότητας των πόρων» με τίτλο «Παρεμβάσεις ανάδειξης σημείων ενδιαφέροντος της
«Πολιτιστικής, Περιβαλλοντικής, Τουριστικής Διαδρομής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες
δυνητικών Δικαιούχων (ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους):

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ)

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων).

Διαπιστώνουμε ότι στην πρόσκληση 77 δεν αναφέρονται οι Εφορείες Αρχαιοτήτων Φωκίδας
και Βοιωτίας.

Παράλληλα στον Άξονα 06 υπάρχουν περίπου 10 εκ. ευρώ τα οποία και δεν έχουν
προγραμματιστεί για υλοποίηση:

 4 εκ. ευρώ για εξοπλισμό των Δήμων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος

 6 εκ. ευρώ για το πρόγραμμα Πράσινων Σημείων.

Ως παράταξη ζητούμε όπως :

 Υπάρξει εισήγηση για το εν λόγο θέμα και την πορεία της δράσης και την
απορρόφηση των πόρων

 Γιατί δεν αναφέρονται στην πρόσκληση και οι Εφορείες Αρχαιοτήτων Φωκίδας
και Βοιωτίας

 Να υπάρχει ενιαία διαδικασία ενημέρωσης προς τους αρμόδιους φορείς ώστε να
προετοιμάσουν φακέλους συμμετοχής στην χρηματοδότηση

 Να γίνει επέκταση της πρότασης ώστε να συμπεριληφθούν και οι φορείς που
έχουν «αποκλειστεί» από την πρόσκληση 77

Ο κ. Σιαλμάς αναφορικά με τα προ ημερήσιας διάταξης ζητήματα που τέθηκαν από την
παράταξη «πατρίδα μας η Στερεά»,σχολίασε τα ακόλουθα: “Το πρόβλημα που έθεσε η κ.
Μπατζελή είναι πρόβλημα του γενικού σχεδιασμού της περιφέρειας, το οποίο έχουμε
εντοπίσει και έχουμε επισημάνει. Έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει έλλειμμα οργανωμένου
περιφερειακού σχεδιασμού . Η περιφέρεια είναι ενιαία . Δεν μπορεί σε ένα σχεδιασμό που
αφορά τις Αρχαιότητες και τον πολιτισμό να μην είναι όλοι οι νομοί και να μην είναι οι
βασικότεροι. Θεωρώ ότι όλοι έχουν ίση συνεισφορά στον πολιτισμό μας, αλλά δεν μπορεί να
συμβαίνει αυτό , πρέπει να το δείτε σοβαρά.
Όσον αφορά το θέμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού 2021-2027, απαιτείται ένας
συγκεκριμένος προγραμματισμός. Πρέπει η πλειοψηφία που έχει την ευθύνη να αποτυπώσει
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τα θέματα και τα έργα που πρέπει να προγραμματιστούν για να εκτελεστούν και με τις δικές
μας προτάσεις να γίνει μια ζύμωση ,να γίνει το καλύτερο δυνατόν , να απορροφήσουμε
περισσότερα χρήματα ,να κάνουμε περισσότερα έργα και να βοηθήσουμε την περιοχή μας”.

Ο κ.Βουρδάνος αναφέρθηκε εκτενώς στο αρδευτικό αναλύοντας την πορεία του έργου,τις
διάφορες φάσεις που πέρασε αναφέροντας σχετικά : “Το αρδευτικό από μόνο του είναι ένα
έργο το οποίο όταν σχεδιάστηκε να υλοποιηθεί την δεκαετία του 90 ήταν στα πρωτοποριακά
έργα σε επίπεδο υπουργείου. Δυστυχώς στην πορεία μέχρι σήμερα δεν κατορθώσαμε να
βάλουμε στην πράξη την εφαρμογή του διότι πέρασε από διάφορες φάσεις οι οποίες και σε
επίπεδο υπουργείου και σε επίπεδο εγγείων βελτιώσεων υπήρξαν διαφορές και
προβληματισμοί ως προς την υλοποίηση .
Είναι ένα έργο που οι τότε εγγείες βελτιώσεις το παρέλαβαν, αλλά δεν υπήρξε ξεκάθαρα η
επιβλέπουσα υπηρεσία. Στην αρχή ήταν στο υπουργείο μετά πήγε στις εγγείες βελτιώσεις και
μετά ξαναγύρισε στο υπουργείο .Πιστεύω ότι το θέμα έκλεισε ,οπότε θα προχωρήσουμε σαν
περιφερειακή αρχή και στην υλοποίησή του έργου.
Όσο για την ηρτημένη εσοδεία πιστεύω ότι θα πρέπει να κλείσει σαν έργο παλιό και να
προχωρήσουμε σε καινούργια σχεδίαση με πιστώσεις της Περιφέρειας για να υλοποιηθεί .”

Στο σημείο αυτό η κα Μπατζελή σχολίασε: “Θα έχετε διαπιστώσει στα θέματα τα οποία
θέτουμε δεν καταθέτουμε ερώτηση . Καταθέτουμε τοποθέτηση,πολιτική και περιμένουμε να
έχουμε εισήγηση από την Ο.Ε. και από την περιφερειακή αρχή”.
Διότι όταν είμαστε μέλη της Ο.Ε. καταθέτουμε τις προτάσεις μας και καλούμε τους
υπηρεσιακούς , τις τεχνικές υπηρεσίες , την αγροτική ανάπτυξη . Αφού εμείς συμφωνούμε
διότι έχουμε εγκρίνει ως Π.Σ. μια επένδυση κλειστού αρδευτικού συστήματος .
Πολιτικά ως περιφέρεια έχουμε πάρει μια απόφαση πως πρέπει να κληθούν οι υπηρεσιακοί
του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης να υλοποιήσει αυτή την πολιτική ,χρειάζεται να
μιλήσουμε με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Τι λέμε με την πρόταση μας ; Μια ομάδα υπηρεσιακών μας με την πολιτική απόφαση να
βρουν τρόπο πως θα λύσουν τον γόρδιο δεσμό και αν δεν λύνεται να κοπεί”.

Στη συνέχεια της συζήτησης η κα Μπατζελή εκ μέρους της παράταξης «πατρίδα μας η
Στερεά»,αναφέρθηκε και στα παρακάτω θέματα και ειδικότερα:

-Σχετικά με την ειδική Συνεδρίαση του Π.Σ. Απολογισμού Δράσεων τόνισε:
“Οι εισηγήσεις να είναι διαθέσιμες πολύ νωρίτερα ώστε να υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας
και διατύπωσης συνθετικών απόψεων .Δεν πρόκειται για μια τυπική διαδικασία του ΠΣ και
παραταξιακών αντιπαραθέσεων. Πρόκειται για μια ουσιαστική διαδικασία που αφορά την
λειτουργία και πορεία των περιφερειακών πολιτικών αλλά και που κατοχυρώνει την θεσμική
λειτουργία του ΠΣ. Έχει δε ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτή τη περίοδο που η Αυτοδιοίκηση έχει
διαχειριστεί ζητήματα κρίσεων, όπως φυσικών καταστροφών και πανδημίας, συζητούνται
θέματα μεταρρυθμίσεων και επαναπροσδιορισμού αρμοδιοτήτων μεταξύ επιτελικού κράτους
και αυτοδιοίκησης, εκλογικού νόμου που θα προσδιορίσει και την συμμετοχή των πολιτών
στο θεσμό αυτό και την κατοχύρωση του ως σημαντικού θεσμού που «αφορά» τη ζωή του.
Επιπλέον είναι απολύτως απαραίτητο όπως στην ειδική αυτή συνεδρίαση να συμμετέχουν και
υπηρεσιακοί παράγοντες που διαχειρίζονται πολιτικές αναπτυξιακού σχεδιασμού και
λειτουργίας του Οργανισμού της Περιφέρειας”.

- Αναφορικά με την ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση των συμβάσεων με

ΑΔΑ: ΩΘ1Ε7ΛΗ-Μ7Π



21

αναθέσεις(24.800) σε όλες τις Π.Ε. τόνισε:
“Είχε ζητηθεί με ερώτησή μας ,ο Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε να μας αποστείλει τα στοιχεία
που ζητήσαμε αλλά δεν έχουμε λάβει μέχρι σήμερα καμία ενημέρωση εγγράφως. Να
επισημανθεί ότι συνδέεται το θέμα αυτό με την συζήτηση μας και προτάσεις μας για τις
προσλήψεις 2025,την νέα δομή του Οργανισμού και την λειτουργία του βάση και των νέων
νόμων.
- Συζήτηση για τον νέο νόμο περί δημοσίων προμηθειών και έργων διότι αλλάζουν
σημαντικές διαδικασίες που αφορούν αποφάσεις της Ο.Ε. και του Π.Σ.”

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

«Λαϊκή Συσπείρωση»

Ζητήματα πολιτικής επικαιρότητας.

Ένας χρόνος πανδημίας, σε συνθήκες ήδη έντονων λαϊκών προβλημάτων εξ αιτίας της
οικονομικής κρίσης, που συνεχίζεται με κυμαινόμενη ένταση, διαμορφώνει αφόρητες
συνθήκες ζωής για την εργατική – λαϊκή οικογένεια.

Παρά τα μέτρα, που συχνά – πυκνά εξαγγέλλονται για δημαγωγικούς λόγους, η φτώχεια, η
ανέχεια και η ανεργία μεγαλώνουν, μαζί με την ανασφάλεια για το αύριο, που συνεχώς
αυξάνεται σε έκταση και ένταση.

Προστίθεται και η αντίληψη, πως, δύσκολα θα βρουν την βοήθεια, που χρειάζονται από τις
δημόσιες υπηρεσίες υγείας, αν αρρωστήσουν, γιατί - όπως φαίνεται - και αυτές είχαν και
συνεχίζουν να έχουν μεγάλες ελλείψεις, που κανείς πλέον δεν μπορεί να αμφισβητήσει.

Την ίδια περίοδο οι τράπεζες, τα μονοπώλια και το μεγάλο κεφάλαιο που ασχολούνται με
την ενέργεια, τις επικοινωνίες, την υγεία, την διατροφή και φυσικά τους εξοπλισμούς
βλέπουν τα κέρδη τους να αυξάνουν σαν να μην συμβαίνει τίποτε…..

Σε αυτές τις συνθήκες μέσα στον λαό ανακατεύονται η απελπισία και η αγανάκτηση…..
προκύπτει ενδεχόμενα και η θέληση για αντίσταση στις πολιτικές που ευθύνονται για αυτή
την κατάσταση….. Για διεκδίκηση λύσεων σε βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την ζωή
και τα δικαιώματα των λαϊκών στρωμάτων.
Αυτή την εξέλιξη δεν μπορεί να την αποτρέψουν οι πολιτικές του αυταρχισμού και της
καταστολής της κυβέρνησης.
Δεν μπορεί να την αποπροσανατολίσουν αντιπαραθέσεις μακριά από τις πραγματικές αιτίες
που δημιουργούν και οξύνουν τα προβλήματα.
Η κυβέρνηση της Ν.Δ διαχειρίζεται την κατάσταση πατώντας στις πολιτικές που
προηγούμενα ακολούθησαν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.

Σε όλες τις περιπτώσεις, ο λαός ήταν αντικείμενο εκμετάλλευσης από τα μονοπώλια και την
πλουτοκρατία, παρά τις υποσχέσεις που του δίνονταν…..

Σήμερα πιο καθαρά από ποτέ προβάλλει η ανάγκη σταθερής και αταλάντευτης διεκδίκησης.

Με αυτό το πολιτικό σκεπτικό, σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ θεωρούμε δική μας υπόθεση την
απόφαση δεκάδων συνδικαλιστικών οργανώσεων που δίνουν συνέχεια στον αγώνα για να
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μην πληρώσει ο λαός την πανδημία και την κρίση…… να μην περάσει το κλίμα
τρομοκρατίας και κρατικού αυταρχισμού, που πάει χέρι - χέρι με την ένταση της αντιλαϊκής
πολιτικής.

Θεωρούμε δική μας υπόθεση τον αγώνα τον φοιτητών και των μαθητών για την λειτουργία
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας, σε συνθήκες ικανές
να καλύψουν τα κενά που δημιουργήθηκαν.

Οφείλουμε οργανωμένα και αγωνιστικά, να απαντήσουμε στη νέα επίθεση! Να
διεκδικήσουμε :

 Επίταξη εδώ και τώρα του ιδιωτικού τομέα της Υγείας, χωρίς αποζημίωση.
 Μέτρα προστασίας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς.
 Στήριξη του εισοδήματος και των δικαιωμάτων τους.
 Καμία περιστολή των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών.
 Άμεση, ασφαλή, λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, χωρίς μέτρα

αυταρχισμού.

Ειδικότερα ζητήματα.

Χωρίς να ξεχνάμε την εκκρεμότητα συζήτησης των θεμάτων που έχουν τεθεί στην
Οικονομική Επιτροπή, θεωρούμε υποχρέωση μας να ζητήσουμε :

 Συζήτηση, συμπεράσματα και προτάσεις γύρω από την εξέλιξη των κρατικών
χρηματοδοτήσεων ( ΚΑΠ, Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων, Ειδικά
προγράμματα και Αποφάσεις Υπουργείων ) παίρνοντας υπόψη τα απολογιστικά
στοιχεία των τριμήνων του 2019 και 2020.

 Πως σκέπτεται η Περιφερειακή Αρχή να συζητήσει στο επίπεδο της Οικονομικής
Επιτροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου για τα συμπεράσματα της λεγόμενης
διαβούλευσης, που είχε στόχο την διαμόρφωση των βασικών κατευθύνσεων
πολιτικής της Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, ο οποίος θα
ολοκληρωθεί με την εκπόνηση του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά
Ελλάδα 2021-2027».

«Ενωτική Περιφερειακή κίνηση Απ.Γκλέτσος»

Ο κ. Δούρος επεσήμανε τα ακόλουθα: “Τα μεν θέματα της οικονομίας και της υγείας τέθηκαν
στην προηγούμενη Ο.Ε. από εμάς στους γενικούς άξονες. Βλέπουμε τα ζητήματα αυτά
επιδεινώνονται καθημερινά επειδή η κατάσταση της πανδημίας παίζει ρόλο και στους δύο
τομείς.
Όσον αφορά τα σημερινά ζητήματα θα ξεχωρίσω το ένα σκέλος γιατί πλησιάζει η 25η
Μαρτίου και επειδή συζητούμε γενικότερα για τον εορτασμό των 200 χρόνων από το 1821 θα
ήθελα να θυμίσω στο σώμα ότι είχα θέσει ερώτημα όταν έγινε το 2Ο Π.Σ. ,είχε έρθει ο
δήμαρχος Πλαταιών και έλεγε ότι πρέπει και εμείς να χρηματοδοτηθούμε. Ήταν μια ευκαιρία
να γίνει μια χάρτα με τα ιστορικά γεγονότα που θα εξασφάλιζε μια δομημένη από την
περιφέρεια εισήγηση για τα τοπικά ιστορικά γεγονότα ,τα οποία θα μπορούσαν να είναι και η
προβολή της Στερεάς Ελλάδας και συγχρόνως να είναι και ένα τουριστικό μονοπάτι .Αυτό θα
ήταν μια σημαντική καταγραφή .Θα μας έδινε την δυνατότητα να μπορούμε να
χρηματοδοτούμε και ουσιαστικά να έχουμε ένα συγκεκριμένο όραμα ,το πώς θα αναδείξουμε
ιστορικά γεγονότα του τόπου μας .
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Αν είχαμε αυτή την χάρτα θα μπορούσαμε να εντάξουμε και όχι μεμονωμένα όλες τις
υπηρεσίες και τις εφορείες αρχαιοτήτων αλλά και ουσιαστικά και χρηματοδοτήσεις οι οποίες
ως επί το πλείστον δίνονται μέσω του ΟΠΑΣΤΕ .
Σχετικά με τα θέματα που έθεσαν η κ. Μπατζελή και ο κ. Χρονάς είχα ζητήσει και από την
Ο.Ε. αλλά και από το Π.Σ.,κάποια στιγμή να γίνει μια σοβαρή συζήτηση για τα θέματα του
Μόρνου και τα θέματα της Κωπαΐδας, τα οποία δεν τελειώνουν με προκηρύξεις έργων ή
εγκρίσεις ή τροποποιήσεις .Απαιτείται μια ολοκληρωμένη συζήτηση τόσο για το Μόρνο όσο
και για την Κωπαΐδα . Έχει αφεθεί για το εγγύς μέλλον ενώ βλέπουμε συνεχόμενα ότι
προκύπτουν ζητήματα.
Όσον αφορά για τα έργα πρέπει να γίνει μια ολοκληρωμένη χάρτα σχετικά με ποια έργα
βρίσκονται σε εκκρεμότητα, ποιες είναι οι πιστώσεις, ποιος ο προγραμματισμός , ποιος ο
σχεδιασμός για μελέτες που πρέπει να γίνουν .
Διαπιστώνουμε ότι στην πράξη δημιουργούνται ζητήματα,πρέπει να γίνουν μελέτες για
ουσιαστικά έργα αναγκαιότητας της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.Επίσης υπάρχουν
εκκρεμότητες οι οποίες έρχονται από τις προηγούμενες περιφερειακές αρχές στην καινούργια
περιφερειακή περίοδο.
Θα πρέπει όλα αυτά τα ζητήματα να καταγραφούν ,να δούμε τις εκκρεμότητες ,ποιες θα
λύσουμε, ποιες θα απορρίψουμε και σε ποιες θα πρέπει να προχωρήσουμε.
Αυτός θα ήταν ένας σωστός σχεδιασμός και θα μπορούσε να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση
στο Π.Σ.
Όσον αφορά τον προγραμματισμό 2021-2027 έχουν γίνει πολλές προτάσεις και είναι
ωφέλιμο προς την περιφερειακή αρχή να υπάρχουν παρατάξεις οι οποίες ουσιαστικά και
στοχευμένα να δίνουν λύσεις.
Νομίζω ότι θα ήταν προς όφελος δικό σας η εκμετάλλευση όλων αυτών των απόψεων ,αλλά
να δείχνει και από την δική σας πλευρά μια προγραμματική και ουσιαστική σκέψη για όλο
αυτό το ζήτημα.Να δείχνει το μέγεθος του ποσού το οποίο μπορεί να διατεθεί για να
μπορούμε να έχουμε την χάραξη ουσιαστικών και πραγματικών έργων που έχει ανάγκη η
περιφέρεια προς όφελος των κατοίκων της περιφέρειας στερεάς Ελλάδας”.

«Στερεά Υπεροχής»

Ο κ. Αναγνωστάκης έκανε τις ακόλουθες επισημάνσεις σχετικά με τα θέματα που τέθηκαν:
“H σημερινή συζήτηση αναδεικνύει ένα κεντρικό πολιτικό ζήτημα. Αυτό, της βίαιης
κυβερνητικής παρέμβασης στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης και
φυσικά μιλώ για την υποβάθμιση του Π.Σ. Δυστυχώς, αυτή η υποβάθμιση του Π.Σ.,
προσδίδει πολιτική λειτουργία στο όργανο της Ο.Ε. από μια διαχειριστικού και
διεκπεραιωτικού χαρακτήρα λειτουργία και ως εκ τούτου, πολύ σωστά από τις προηγούμενες
τοποθετήσεις, τίθεται το ζήτημα τόσο του προγραμματισμού, δηλαδή η αναγκαιότητα να
έχουμε ένα συνεκτικό προγραμματισμό για όλη την περιφέρεια μας, όσο και το ζήτημα του
δημοκρατικού προγραμματισμού, σε σχέση με τους κοινωνικούς εταίρους μας.
Εκτιμώ, ότι από την περιφερειακή αρχή, το ζήτημα προσεγγίζεται επικοινωνιακά και όχι
πολιτικά. Σας θυμίζω τον αποκλεισμό των παρατάξεων της μειοψηφίας από τη διαβούλευση,
μέσω της τηλεδιάσκεψης, με οικονομικούς και άλλους κοινωνικούς εταίρους, στη δήθεν
διαβούλευση όπως ισχυρίζεται ότι πραγματοποίησε η περιφερειακή αρχή.
Να σας θυμίσω επίσης την πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης, που προέτρεπε η Ο.Ε. να
έρθει σε επικοινωνία με τις τεχνικές υπηρεσίες ανά περιφερειακή ενότητα αλλά και με άλλες
διευθύνσεις, ώστε να διαμορφώσει μια συνολική άποψη, για να μπορεί πιο αποτελεσματικά,
πιο παραγωγικά, να εισφέρει στην κοινή προσπάθεια. Δεν έχει γίνει επί της ουσίας
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αποδεκτή, αφού δεν υλοποιήθηκε, παρόλο που συνήθως παρελκυστικά, γίνονται δεκτές οι
όποιες προτάσεις κατατίθενται. Επαναλαμβάνω, κατά την άποψη μου, παρελκυστικά
λειτουργεί η περιφερειακή αρχή. Μετά από ενάμιση - δύο χρόνια θητείας, αυτό αποδείχτηκε
περίτρανα, ότι δηλαδή είναι μια πολιτική συμπεριφορά και στάση της περιφερειακής αρχής.
Να σας θυμίσω ακόμα ότι εκκρεμούν γραπτές απαντήσεις, επί συγκεκριμένων ερωτημάτων
που τέθηκαν σε συνεδριάσεις του Π.Σ. Έχει απόλυτο δίκιο η κ. Μπατζελή να ασκεί δριμεία
κριτική, στο ότι δεν έχει απαντηθεί γραπτώς επί της ουσίας, καμία από τις ερωτήσεις μας,
ακόμα και όταν ο ίδιος ο κ. Περιφερειάρχης δεσμεύεται. Σας θυμίζω τη μονάδα επεξεργασίας
αποβλήτων στην Βοιωτία, που ακόμα περιμένουμε, ως παράταξη την απάντηση.
Στο ζήτημα της διαβούλευσης είχε γίνει μια καταρχήν συζήτηση σε επίπεδο επικεφαλής
παρατάξεων, χωρίς να εμβαθύνουμε, θεωρώντας ότι θα ακολουθήσει μια πολιτική δουλειά,
η οποία δεν έγινε ποτέ, με τη συμμετοχή όλων των παρατάξεων.
Άρα λοιπόν κατ΄ επίφαση, η περιφερειακή αρχή ισχυρίζεται ότι δρα συλλογικά.
Δεν δρα συλλογικά αλλά μονοπαραταξιακά και απλά έρχεται στη συνέχεια, με συμφωνίες at
hoc, να περνά τις θέσεις της, δημιουργώντας τη ψευδαίσθηση ότι δήθεν λειτουργεί συλλογικά
και δημοκρατικά.
Κατά την άποψη μου, λειτουργείτε άκρως επικοινωνιακά και καθόλου πολιτικά, συλλογικά και
συμμετοχικά με τις άλλες παρατάξεις.
Τα θέματα που τέθηκαν από την κ. Μπατζελή, με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο. Γιατί να μην
κουβεντιάσουμε και για το ζήτημα του Μόρνου, να το εντάξετε σε μια ενότητα και να δούμε
πως θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις εκκρεμότητες; Είναι δυνατόν να μένει στάσιμο αυτό το
έργο, που εκκρεμεί από πολύ παλιά, δεν πρέπει να βγείτε μπροστά και να δώσετε λύση;
Μας έχετε όλους δίπλα σας, αξιοποιήστε το. Θα το κάνετε όμως, όταν αναγκαστείτε να
βγάλετε δελτίο τύπου, για να αποκρούσετε την όποια κοινωνική αντίδραση δημιουργηθεί.
Αναφορικά με το δεύτερο θέμα.
Η αντιφατικότητα των απαντήσεων που δόθηκαν από τον χωρικό Αντιπεριφερειάρχη τα λέει
όλα. Πολύ σωστά επανέρχεται το θέμα για το Τσακόρεμα. Ακούστηκαν ήδη αρκετά και δεν
χρειάζεται να τα επαναλάβω και εγώ.
Σε ότι αφορά το τρίτο ζήτημα σαφώς χρειάζεται να δοθούν κάποιες απαντήσεις, γιατί μπορεί
να υπάρχει ευθύνη στις περιφερειακές ενότητες και στις αρμόδιες υπηρεσίες. Θα περιμένω
από την πλευρά σας, να έχω μια ολοκληρωμένη απάντηση και από εκεί και πέρα αν ήταν
ζήτημα επιλογής κακώς δεν εντάχθηκαν η Π.Ε. Βοιωτίας και η Π.Ε. Φωκίδας. Πρέπει να γίνει
μια διορθωτική κίνηση στο εγγύς μέλλον για να αποκαταστήσουμε τα πράγματα».
Στο σημείο αυτό ο κ. Αναγνωστάκης αναφέρθηκε στα γενικά ζητήματα που έθεσε ο κ.
Χρονάς, ως εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης, λέγοντας χαρακτηριστικά:
“Υπήρχε η δέσμευση να γίνει μια συζήτηση, συνολικά για τα ζητήματα που αφορούν ΚΑΠ ,
προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, ειδικά προγράμματα κτλ ,είμαστε σε αναμονή.
Όπως σε αναμονή είμαστε της ειδικής συνεδρίασης για τη διαβούλευση και τη νέα
προγραμματική περίοδο 2021-2027.
Η δική μου αξιολογική κρίση είναι πως δεν επιθυμείτε ουσιαστικά την συμμετοχή των άλλων
παρατάξεων στη διαμόρφωση ενός πολιτικού σχεδίου. Έχετε δεσμευτεί προεκλογικά να
κάνετε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, δημιουργώντας έτσι όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, για
να στηθεί ένα πελατειακό δίκτυο, το οποίο ίσως σας επανεκλέξει την επόμενη φορά.
Δεν έχετε την διάθεση να προχωρήσουμε σε μια σοβαρή πολιτική διεργασία, άρα τα λέμε
απλά για να καταγραφούν. Μακάρι, ένα μέρος των προτάσεων που έχουν τεθεί από όλες τις
παρατάξεις, να τις υιοθετήσετε και να τις δρομολογήσετε. Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος”.

Ο Αντιπρόεδρος αναφερόμενος σε όλα τα θέματα που τέθηκαν προ ημερήσιας διάταξης
για συζήτηση επεσήμανε: “ο καινούργιος νόμος δημοσίων συμβάσεων έχει μεταβατικές
διατάξεις ,οι οποίες έχουν μερικές ισχύ από 1/6 και άλλες από 1/9 .Όλες οι υπηρεσίες
μελετούν προσεκτικά το νόμο για να δουν την εφαρμογή. Δεν είναι μια εύκολη άσκηση η
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οποία μπορεί να γίνει σε μια εβδομάδα ,χρειάζεται δουλειά για να ολοκληρωθεί.
Στη συνέχεια αναφορικά με τα άλλα θέματα που τέθηκαν διευκρίνισε : “Τα περισσότερα που
αφορούν τα δημόσια έργα είναι στις μεταβατικές διατάξεις . Είναι μερικά που έχουν άμεση
εφαρμογή.
Σχετικά με την παροχή τεχνικών υποστηρίξεων έχω κάνει ερώτημα στις υπηρεσίες να το
δούμε όταν έρθει στο σύνολο των απαντήσεων επί συνόλου.
Για την ειδική συνεδρίαση το σημείωσα στην απολογιστική να υπάρχει εκ των προτέρων μια
ενημέρωση.
Σχετικά με ένα θέμα που έθεσε ο κ. Δούρος που αφορά την προετοιμασία για το 1821 τα 200
χρόνια ,υπάρχει επιτροπή διαπαραταξιακή .Βλέπω κάποιες προτάσεις φορέων να κάνει μια
σχετική εκδήλωση και να αναδείξει τα ιστορικά γεγονότα της Στερεάς Ελλάδας. Έχουμε
δεχθεί κάποιες προτάσεις , όλοι έχετε μια εικόνα του σχεδιασμού για τα 200 χρόνια ,κάποιες
εκδηλώσεις έχουν ήδη προγραμματιστεί , βέβαια όλα αυτά είναι υπό την αίρεση της εξέλιξης
της πανδημίας που κανείς δεν ξέρει πως θα εξελιχθεί .
Υπάρχει επίσημη ενημέρωση από τον κ. Βουρδάνο ,το θέμα είναι σημαντικό η αναγκαιότητα
του και οι εκκρεμότητες δείχνουν ότι πρέπει να κουβεντιαστεί σε επίπεδο περιφερειακού
συμβουλίου για να υπάρχει ευρύτερη τοποθέτηση.
Αναφορικά με το Τσακόρεμα , υπήρχε μια απάντηση από το προηγούμενο Π.Σ. από τον
αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας , πάντως είναι ένα έργο σημαντικό για την Φωκίδα , πρέπει να
το δούμε με τα καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία είτε μέσω του καινούργιου ΕΣΠΑ 21-27
είτε από το ταμείο συνοχής ,είτε από το ταμείο ανάπτυξης.
Για το έργο που έχει μπει στην διαχειριστική αρχή ,δεν θα ήθελα να απαντήσω
πρόχειρα,αλλά επί της ερώτησης αντιλαμβάνομαι και από τον τίτλο της πρόσκλησης , με μια
μικρή επιφύλαξη, αφορά κάποια μνημεία που χρησιμοποιούνται στην διαδρομή στο διάζωμα.
Αυτή είναι η πρωτοβουλία. Η διαδρομή ,το διάζωμα είναι που έχει χρηματοδοτηθεί από το
τρέχον ΕΣΠΑ ,περιλαμβάνει πάρα πολλά μνημεία σε όλες τις περιφερειακές ενότητες.
Προφανώς κάποια μνημεία που περιλαμβάνει αυτή η πολιτιστική διαδρομή είναι ήδη
ολοκληρωμένα και μπορούν και να αξιοποιηθούν . Σε κάποια σημεία χρειάζονται
παρεμβάσεις , κάποιες εργασίες για να εκτελέσουν μέρος ή όλη τη διαδρομή. Δεν έχει
ξεχαστεί κάτι , πιθανολογώ ότι αυτή είναι η πρόσκληση. Αφορά μέρος της πολιτιστικής
διαδρομής για το διάζωμα. Αφορά όλη την Στερεά. Η διαδρομή αφορά όλες τις περιφερειακές
ενότητες, είναι πολιτιστική ,περιβαλλοντική ,τουριστική αναδεικνύει πάρα πολλά σημεία.
Κάποια σημεία τα οποία με προηγούμενα έργα είχαν ήδη δημιουργηθεί ,αναδειχθεί είναι
έτοιμα προς χρήση, κάποια θέλουν κάποιες βελτιώσεις εκσυγχρονισμού.
Κρατάω μια επιφύλαξη μήπως δεν είναι για την πολιτιστική διαδρομή και θα επανέλθω σε
επόμενη Ο.Ε. Η πολιτιστική διαδρομή αυτή περιλαμβάνει πολλά μνημεία σε όλες τις
περιφερειακές ενότητες. Κάποια ήταν έτοιμα να είναι μέρος της πολιτιστικής διαδρομής , δεν
αποτελούσε δημόσια δαπάνη , κάποια δεν ήταν εξίσου έτοιμα και είναι στοχευμένες οι
δαπάνες για να εκσυγχρονιστούν . Για την απορροφητικότητα όπως το θέσατε είναι κάτι
διαφορετικό”.

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

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ.10/09-03-2021 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 10/09-03-2021 πρακτικό συνεδρίασής
της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 331
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ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τμήμα Ζ΄)[σχετικά με την από 15 Νοεμβρίου 2019 και με
αριθμό κατάθεσης ΑΓΠΡ510/17 Νοεμβρίου 2019 προσφυγή της κοινοπραξίας
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε - ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε»].

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.(ΤΤ)255552/1123/2020/09-03-2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε.προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς τοποθετήθηκε ως εξής:“Πρόκειται για προσφυγή του εργολάβου του έργου «
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΑΠΤΑΙΟΙ - Ν. ΣΤΥΡΑ - ΣΤΥΡΑ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ) » κατά του
ελληνικού δημοσίου και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Με την προσφυγή ζητείται: α) να ακυρωθεί η σιωπηρή απόρριψη της ένστασης του
εργολάβου ενώπιον του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, β) να ακυρωθεί η από 13
Μαρτίου 2019 Απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής
Ενότη-τας Ευβοίας, με θέμα “Έγκριση Τελικής Επιμέτρησης και επιμετρήσεων” του ανωτέρω
έργου, γ) να κριθεί ότι η υποβληθείσα από την ανάδοχο κοινοπραξία τελική επιμέτρηση έχει
εγκριθεί, σύμφωνα με τις αναφερόμενες σ’ αυτήν ποσότητες και εργασίες, δ) να αναγνωριστεί
ότι η “Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας” οφείλει να καταβάλει σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του
εργολάβου το ποσό των 900.000 ευρώ εντόκως.
Είναι γνωστό πως το έργο αυτό έχει ξεκινήσει από τον Μάιο του 2006….
Παραιτήθηκε ο ανάδοχος….. Άλλαξε ο ανάδοχος…. Κηρύχθηκε έκπτωτος…..Κέρδισε την
αίτηση θεραπείας…..
Σε αυτή την διαδικασία , που κράτησε χρόνια, υπήρξαν προβλήματα στην ροή
χρηματοδότησης του έργου…..αμφισβήτηση για το αν σωστά εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ…..
Υπήρχαν αναγκαστικές αλλαγές και συμπληρώσεις της αρχικής μελέτης….. ακόμη και
πρόσθετες εργασίες.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται συχνή ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ εργολάβου, υπηρεσίας και
Υπουργείου, ακόμη και νομικές γνωμοδοτήσεις.
Κατά την γνώμη μας….η δικαστική επίλυση της διαφορά είναι αναγκαία…..
Για αυτό συμφωνούμε με τον διορισμό δικηγόρου….. Δεν δεχόμαστε, όμως, το Γραφείο του κ.
Ανδρέου, που έχει ξανασχοληθεί με το συγκεκριμένο έργο, χωρίς να καταφέρει να μας
καθοδηγήσει ώστε να ξεμπλέξουμε….
Ταυτόχρονα θεωρούμε σκόπιμο και αναγκαίο να αποσαφηνίσουμε τυχόν ευθύνες της
Περιφέρειας στην διαχείριση της εργολαβίας….. Να εξηγήσουμε το ότι πολλές παρεμβάσεις
του εργολάβου δεν απαντήθηκαν αρμόδια…… Να εξετάσουμε τις όποιες αλλαγές χρειάστηκε
η αρχική μελέτη και φυσικά το ποια ήταν η παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας σε κομβικά
σημεία της εξέλιξης του έργου.
Με αυτό το σκεπτικό ζητάμε γραπτές εξηγήσεις και νέα συζήτηση σε συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Γεώργιο
Ανδρέου, Δικηγόρο Αθηνών, εταίρο της εταιρείας με την επωνυμία “Γεώργιος Δ. Ανδρέου -
Δημήτριος Γ. Ανδρέου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία”, [Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών: 80321], που
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εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ακαδημίας 27Α, ο οποίος, να την εκπροσωπήσει στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τμήμα Ζ΄), στη δικάσιμο της 2 Απριλίου 2021, ή σε κάθε μετ’
αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 15 Νοεμβρίου 2019 και με
αριθμό κατάθεσης ΑΓΠΡ510/17 Νοεμβρίου 2019 Προσφυγή, που άσκησε η κοινοπραξία με
την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε - ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε», συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του
απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(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 817 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 196,08), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α]
1.013,08 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 417 ευρώ [161€ παράσταση συν 256€ υπόμνημα], με
βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για πέντε (5) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι
αμοιβή ποσού [80 € Χ 5 =] 400€, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του οικονομικού αντικειμένου
αυτής.

- Σύνολο αμοιβής 817 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 332

ΘΕΜΑ 3 ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τμήμα Ζ΄)[σχετικά με την από 31 Μαΐου 2020 και με αριθμό
κατάθεσης ΑΓΠΡ106/31 Μαΐου 2020 προσφυγή της κοινοπραξίας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΟΝΙΟΣ
Α.Ε - ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε»].

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.(ΤΤ)255551/1122/2020/09-03-2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε.προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Αναγνωστάκης τοποθετήθηκε κάνοντας τις ακόλουθες παρατηρήσεις:
“Θα συμφωνήσουμε με τον ορισμό δικηγόρου, αλλά εδώ φαίνεται η παθογένεια, στη
διαχείριση του όλου ζητήματος.
Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί εδώ και τόσα χρόνια ,αλλά
δυστυχώς ταλαιπωρείται μια ολόκληρη περιοχή.
Υπάρχουν ευθύνες και είναι καταγεγραμμένες. Δεν θα επιχειρήσω να τις αναδείξω για ακόμα
μια φορά, φαίνεται ξεκάθαρα από την εισήγηση, ότι η διαχείριση δεν ήταν αυτή που έπρεπε.
Για αυτό και είχαμε πει σε προηγούμενη Ο.Ε., ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τις εκκρεμότητες,
ώστε να μην υπάρχουν βαρίδια στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας” .

Ο κ. Χρονάς δήλωσε:“Είναι συνέχεια και προέκταση του προηγούμενου θέματος της
ημερήσιας διάταξης…..
Η τοποθέτηση μας είναι ίδια…..”

Ο κ. Δούρος υπογράμμισε ότι λόγω της αναγκαιότητας συνέχισης του έργου η παράταξή
του θα ψηφίσει θετικά την εισήγηση ,αφού πρώτα έκανε ορισμένες επισημάνσεις σχετικά με
την πορεία ολοκλήρωσης του έργου.

Ο κ. Σιαλμάς ψήφισε θετικά τονίζοντας: “Σε αυτό το έργο έπρεπε να υπάρχει μια γεωλογική
μελέτη ώστε να μην δημιουργηθεί εκ των υστέρων το πρόβλημα”.
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Η κα Μπατζελή δήλωσε: “ψηφίζουμε ΑΠΟΧΗ”,διότι είναι ένα έργο για το οποίο δεν
μπορούμε να έχουμε πλήρη άποψη ή μερική άποψη των ουσιαστικών τεχνικών δυνατοτήτων
των ολοκληρωμένων μελετών , της σωστής συμπεριφοράς του αναδόχου, όσο και των
δικαστικών εξελίξεων σε όλη αυτή την περίοδο”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Γεώργιο
Ανδρέου, Δικηγόρο Αθηνών, εταίρο της εταιρείας με την επωνυμία “Γεώργιος Δ. Ανδρέου -
Δημήτριος Γ. Ανδρέου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία”, [Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών: 80321], που
εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ακαδημίας 27Α, ο οποίος, να την εκπροσωπήσει στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τμήμα Ζ΄), στη δικάσιμο της 2 Απριλίου 2021, ή σε κάθε μετ’
αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 31 Μαΐου 2020 και με αριθμό
κατάθεσης ΑΓΠΡ106/31 Μαΐου 2020 Προσφυγή, που άσκησε η κοινοπραξία με την
επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε - ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε», συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του
απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(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 817 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 196,08), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α]
1.013,08 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 417 ευρώ [161€ παράσταση συν 256€ υπόμνημα], με
βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για πέντε (5) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι
αμοιβή ποσού [80 € Χ 5 =] 400€, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του οικονομικού αντικειμένου
αυτής.

- Σύνολο αμοιβής 817 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 333

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση α) διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη
αναδόχου Παροχής υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της
παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2021-2022 στην Π.Ε. Εύβοιας,
προϋπολογισμού 145.621,80€ χωρίς Φ.Π.Α (164.552,64€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
13%) και β) των όρων της συνημμένης διακήρυξης του διαγωνισμού.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. έγγραφο
οικ.:48437/1519/08-03-2020 της Διεύθυνσης 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
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1.Εγκρίνει:
α)τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την
παροχή υπηρεσιών ελέγχου των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με
παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής
Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2021 & 2022 στην Π. Ε. Εύβοιας.
Προϋπολογισμός 145.621,80€ χωρίς Φ.Π.Α (164.552,64€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
13%). CPV: 77100000-1 (Γεωργικές Υπηρεσίες).
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 5241 «Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής».
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

β)τους όρους του διαγωνισμού, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο σχετικό σχέδιο της
διακήρυξης.

2.Ορίζει το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε.Εύβοιας ως
υπηρεσία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 334

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών εργασιών, ετήσιων
συνδρομών και παροχής υπηρεσιών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073),
Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.46672/991/09-
03-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης 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

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

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η δαπάνη αφορά την
ετήσια σύμβαση
συνδρομής στη Νομική
βάση δεδομένων
Νομοτέλεια, για την
άντληση πληροφοριών
από την Π.Ε. Ευρυτανίας,
για τα έτη 2021-2022.

03.073.
0879.0
1

Λοιπές
αμοιβές όσων
εκτελούν
ειδικές

υπηρεσίες

687,20 30.817,13 23.439,63 6.690,30
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Έτος 2021: 687,20€
Έτος 2022: 490,80€
Σύνολο: 1.178,00€
Η δαπάνη αφορά την
παροχή υπηρεσιών
απολύμανσης –
απεντόμωσης –
μυοκτονίας και
οφθιοαπώθησης, για
λόγους δημόσιας υγιεινής,
στις κτιριακές
εγκαταστάσεις που
στεγάζονται οι υπηρεσίες
της Π.Ε.Ευρυτανίας, για το
έτος 2021.
21REQ008221909

03.073.
0879.0
1

Λοιπές
αμοιβές όσων
εκτελούν
ειδικές

υπηρεσίες

2.500,00 30.817,13 24.126,83 4.190,30

Η δαπάνη αφορά την
πραγματοποίηση
ξυλουργικών εργασιών για
την κατασκευή
ντουλαπιών, γραφείων με
συρταριέρες, βοηθητικών
ντουλαπιών και ραφιών,
καθώς και την τοποθέτηση
αυτών, απαραίτητες για
την ομαλή λειτουργία των
υπηρεσιών της Δ/νσης
Ανάπτυξης, μετά την
μετεγκατάστασή της στο
κτηριακό συγκρότημα
ΟΑΕΔ της Π.Ε.Ευρυτανίας.
21REQ008204723

03.073.
0899.0
1

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές
αμοιβές

2.060,88 34.000,00 22.612,00 9.327,12

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 335

ΘΕΜΑ 6ο: 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 Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 49222/1948/09-
03-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή παίρνοντας το λόγο τόνισε τα ακόλουθα:“Θέτουμε ορισμένους
προβληματισμούς:

1. Σχετικά με τους κωδικούς Β1 και Β2 σχετικά με ΜΜΕ, να δοθούν εξηγήσεις και να
μας κοινοποιηθούν τα αναφερόμενα έγγραφα των υπηρεσιών για τους κωδικούς Β1
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και Β2 σχετικά με ΜΜΕ
2. Σχετικά με κωδικό Β4 να μας δοθεί η επιστολή του Περιφερειάρχη για τα κίνητρα

στους επικουρικούς γιατρούς
3. Σχετικά με Β5 για την συμμετοχή μας στην έκθεση «Web Greek Gastronomy

Workshop 2021-Γαλλία Ψηφιακή έκθεση τροφίμων» είναι ψηφιακή και το ποσό
των 13.000 ευρω είναι η συμμετοχή μας; Να έχουμε την σύμβαση και το τι καλύπτει η
συμμετοχή μας.

Οι εισηγήσεις είναι ελλιπείς παρά το γεγονός ότι υπάρχουν τα έγγραφα των υπηρεσιών.
Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ για τον κωδικό Β5.Και περιμένουμε πλήρη ενημέρωση από τον κο
Καραγιάννη”.

Ο κ. Χρονάς ψήφισε ως εξής: “Έχοντας διαφορετική αντίληψη για την επιχειρηματικότητα,
που η οικονομική ενίσχυση της είναι πέραν των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας……. και
επειδή ο συγκεκριμένος νόμος δεν βοηθά ουσιαστικά τους αυτοαπασχολούμενους, ούτε
διευκολύνει τις περισσότερες μικρές επιχειρήσεις ,….που έχουν αδυναμία φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας Εκφράζουμε την αντίθεση μας στις δαπάνες για νέες ανεξάρτητες
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του Ν. 4399/2016 και την Γενική επιχειρηματικότητα.
ΝΑΙ …….. στα υπόλοιπα”.

Ο Αντιπρόεδρος επεσήμανε : “Τα δύο πρώτα αφορούν επιδοτήσεις που δίνονται στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω αναπτυξιακού νόμου .Τον είχαμε δει και στον
προϋπολογισμό ,είναι εγγεγραμμένο στο 071 στην Φθιώτιδα και από εκεί γίνεται η διαχείριση
όλων των επιδοτήσεων που αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ψηφίζουμε την
χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στα πλαίσια του
αναπτυξιακού νόμου. Η διεύθυνση προγραμματισμού της περιφέρειας με έδρα την Φθιώτιδα
έχει την αρμοδιότητα της επιδότησης των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στον
αναπτυξιακό νόμο . Αυτά είναι τα ποσά που ψηφίζουμε σήμερα.
Για τους επικουρικούς γιατρούς προφανώς αφορά την Φθιώτιδα ,είναι αυτό που έχουμε
ψηφίσει σαν περιφερειακό συμβούλιο να γίνουν στα άγονα περιφερειακά ιατρεία μέχρι 400
ευρώ σε κάποιον που υπηρετεί σε άγονο ιατρείο, εδώ ψηφίζουμε την πίστωση στο κωδικό.
Αυτό θα χρησιμοποιηθεί από τυχόν αιτήσεις της κάλυψης των θέσεων από αγροτικούς και
επικουρικούς ιατρούς.
Για το θέμα της ψηφιακής έκθεσης αυτό είναι το ποσό δεν υπάρχει κάτι να σχολιάσω , αυτή
είναι η συμμετοχή μας στην συγκεκριμένη έκθεση . Νομίζω ότι θα ήταν περισσότερο το ποσό
αν ήταν δια ζώσης. Η διαδικτυακή έκθεση αυτή προτείνεται από την αρμόδια αντιπεριφέρεια
της επιχειρηματικότητας για την συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”.

Οι κ.κ.Δούρος ,Σιαλμάς ψήφισαν ΝΑΙ σε όλα εκτός από τον Πίνακα της Ενότητας Β
εγγραφή 5 ,σχετικά με Δαπάνη για την συμμετοχή της Π.Σ.Ε. στην έκθεση ΄΄Web Greek
Gastronomy Workshop 2021-Γαλλία Ψηφιακή έκθεση τροφίμων και ποτών(13-
15/04/2021,όπου ψήφισαν ΛΕΥΚΟ με την αιτιολογία ότι θεωρούν μεγάλο το ποσό για μία
ψηφιακή έκθεση.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε ΝΑΙ σε όλα, πλην του Πίνακα της Ενότητας Β εγγραφή 5
σχετικά με Δαπάνη για την συμμετοχή της ΠΣΕ στην έκθεση ΄΄Web Greek Gastronomy
Workshop 2021-Γαλλία Ψηφιακή έκθεση τροφίμων και ποτών(13-15/04/2021 ,όπου ψήφισε
ΛΕΥΚΟ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

ΑΔΑ: ΩΘ1Ε7ΛΗ-Μ7Π



32

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α.Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωση 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 προμήθειας και
τοποθέτησης ραφιών τύπο
ντεξιον για τις ανάγκες της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ
Φθιώτιδας

Έγγραφο 46394/2380/4-3-
2021 Δ/νσης Τεχνικών
Έργων

ΑΔΑΜ: 21REQ008233572
2021-03-04

02.01.073.16
99.01

Λοιπές
προμήθειες

6.500.00 25.000.00 2.197.12 22.802.88

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 6.500.00

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑΜ
ΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ

2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη για Νέες
ανεξάρτητες
Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
του Ν. 4399/2016

-Χρηματοδότηση: ΣΑΕ
0242

02.01.071.9452.
01

Εγγειοβελτιωτικά
έργα - Βιομηχανία

- Ενέργεια -
Βιοτεχνία 742.115,86 14.131.799,13 5.327.009,23 8.804.789,90

2

Γενική
επιχειρηματικότητα
Νόμου 4399/2016

Χρηματοδότηση: ΣΑΕ
0242

02.01.071.9452.
01

Εγγειοβελτιωτικά
έργα - Βιομηχανία

- Ενέργεια -
Βιοτεχνία 1.179.401,14 14.131.799,13 6.069.125,09 8.062.674,04

3

Προμήθεια λαμών για
λεπίδες εκχιονισμού
για τα μηχανήματα
έργου της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.

Έγγραφο
45531/2301/03.03.2021
της Διέυθυνσης
Τεχνικών
Έργων.21REQ0082279
00

02.01.071.9459.
01

Επιχορηγήσεις για
διάφορα έργα

10.000,00 1.407.705,97 908.461.75 499.244.22
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 336

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας η οποία
απαιτείται λόγω τροποποιήσεως των σχετικών συμβάσεων και αύξησης του φυσικού και
Οικονομικού αντικειμένου.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 49466/992/09-
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.Δούρος ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

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

Οι κ.κ. Αναγνωστάκης, Μπατζελή δήλωσαν ΑΠΟΧΗ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

4

Παροχή κινήτρων
στους επικουρικούς
ιατρούς και ιατρούς
υπαίθρου,έτους 2021

Έγγραφο
191457/2857/18.09.2020
Γραφείου
Περιφερειάρχη

02.01.071.9779.
01

Εκτέλεση λοιπών
έργων που δεν
κατονομάζονται

ειδικά
70.000,00 2.993.909,80 1.846.599,80 1.147.310.00

5

Δαπάνη για την
συμμετοχή της ΠΣΕ
στην έκθεση ΄΄Web
Greek Gastronomy
Workshop 2021-Γαλλία
Ψηφιακή έκθεση
τροφίμων και
ποτών(13-15/04/2021)

Έγγραφο
45055/197/03.03.2021
Δ/νσης Διά Βίου
Μάθησης
Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

ΑΔΑΜ:21REQ00822517
9

02.01.071.9899.
01

Λοιπές δαπάνες
(20% Έργα
Περιφέρειας )

13.000,00 5.208.445.93 2.617.641.68 2.590.804.25

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 2.014.517.00
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Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας, που αφορούν
σε παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών από παρατάσεις/τροποποιήσεις συμβάσεων
λόγω αύξησης του Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου , όπως αναφέρονται αναλυτικά
στον κάτωθι πίνακα:

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1
ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

Α.Ε 1211,93 1175/31.01.2021 15SYMV003479965 ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

2
ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

Α.Ε 1.392,61 1174/31.01.2021 19SYMV005855948 ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 337

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 8ο:Δημοπράτηση του υποέργου με τίτλο: «Προστασία πρανών 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 Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 48838/460/08-
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:
 την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΡΑΝΩΝ 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
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σε σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της ίδιας Δ/νσης να
κοινοποιούνται και να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού. Ειδικότερα:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 338
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ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση Πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της δημοπράτησης του
έργου«Διάνοιξη δασικής οδού στη θέση «ΚΕΛΙΖΑ» προϋπολογισμού 65.000,00€ (με
ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%),Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
6283/269309/17-12-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή ανάπτυξε τις ακόλουθες θέσεις βάσει της εισήγησης:
1. Πρόκειται για έργο με Προϋπολογισμό Μελέτης Δημοπράτησης: 65.000,00 € (με ΓΕ&ΟΕ

18%, απρόβλεπτα 15%, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%).
2. Πρόκειται για την ανακήρυξη ως προσωρινού μειοδότη της οικονομικού φορέα Γ.Ε.Μ.Ε.Κ.,
με την υπ’ αριθμό Πρωτ.: 6109/262567 κατάθεση προσφοράς και οικονομική προσφορά
51.370,96 € πλέον Φ.Π.Α., με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ΔΥΟ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (2%).
Στη συνέχεια η κα Μπατζελή τοποθετήθηκε και έθεσε ορισμένους προβληματισμούς :
1. “Πότε εφαρμόζεται η διαγωνιστική διαδικασία με ενιαίο ποσοστό και γιατί επιλέχθηκε

από την ΠΕ Βοιωτίας;
2. Εκ του αποτελέσματος το % έκπτωσης είναι προβληματικό και πιθανά προκύπτει από

την διαδικασία που επέλεξε η ΠΕ Βοιωτίας θέτοντας και το όριο των 65.000 ευρώ που
«απλοποιεί» την διαγωνιστική για εκείνη διαδικασία.

Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ για την διαδικασία σημειώνοντας ότι το έργο το έχουμε στηρίξει”.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε ΑΠΟΧΗ σχολιάζοντας τα εξής : “Υπάρχει ένας
προβληματισμός για δύο στοιχεία της εισήγησης. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι έχουμε μόνο
δύο συμμετέχοντες και το δεύτερο στοιχείο, το 2% της έκπτωσης. Όσο μικρό κι αν να είναι το
έργο, να το δίνουμε με 2% έκπτωση, εγείρει διάφορα ζητήματα. Απέχουμε”.

Ο Αντιπρόεδρος διευκρίνισε : “Η διαδικασία ήταν, διαγωνισμός δημοσίου έργου κάτω του
ορίου του πρόχειρου διαγωνισμού. Έγινε κανονικά ,συμμετείχαν λίγοι, δημοσιεύθηκε , και οι
φάκελοι λαμβάνονται ταχυδρομικά. Πάνω από 74.000 € αλλάζει η διαδικασία...”

Ο κ. Χρονάς ανάφερε τα εξής:“Πρόκειται για συνοπτικό διαγωνισμό που αφορά σχετικά
απλή κατασκευή…..
Περιέργως…..οι συμμετέχοντες ήταν μόνο δύο….. και η έκπτωση που προέκυψε ήταν
ασυνήθιστα μικρή ( 2 % )….
Επιφυλασσόμεθα και ΑΠΕΧΟΥΜΕ της ψηφοφορίας”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ.1/10-12-2020 Πρακτικό Δημοπρασίας Αποσφράγισης
Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς του μειοδοτικού συνοπτικού
διαγωνισμού του έργου«Διάνοιξη δασικής οδού στη θέση «ΚΕΛΙΖΑ» προϋπολογισμού
65.000,00€ (με ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%),Π.Ε. Βοιωτίας.

2.Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη του εν λόγω έργου τον οικονομικό φορέα
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Γ.Ε.Μ.Ε.Κ., με την υπ’ αριθμό Πρωτ.: 6109/262567 κατάθεση προσφοράς και οικονομική
προσφορά 51.370,96 € πλέον Φ.Π.Α., με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ΔΥΟ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ
(2%).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 339

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση τεχνικών
έργων στην επ. οδό Ιτέας - Δεσφίνας»,Π.Ε. Φωκίδας προϋπολογισμού 28.990,00€ με ΦΠΑ .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.49600/1083/09-
03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:

 τη δημοπράτηση του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠ. ΟΔΟ
ΙΤΕΑΣ - ΔΕΣΦΙΝΑΣ» από πιστώσεις ΚΑΠ-ΣΑΕΠ 066 με συνοπτικό ανοικτό διαγωνισμό
και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95
Ν.4412/2016).

 τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο διακήρυξης.

 τη διακήρυξη & την περίληψη διακήρυξης.

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

Εξουσιοδοτεί τον Α. Προϊστάμενο της ΔΤΕ Π.Ε. Φωκίδας, για να προβεί στην κλήρωση
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Μη.ΜΕΔ, για την συγκρότηση της επιτροπής που
θα διενεργήσει τη δημοπρασία, να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού
καθώς και να ορίσει νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού σύμφωνα με το άρθρο 18 της
διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.

Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας δια του Α. Προϊσταμένου
της ΔΤΕ της Π.Ε. Φωκίδας, να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, όπως
αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου και ειδικότερα όπως:

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

 Κοινοποίηση στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο
συμμετεχόντων, άρθρο 4 παραγ. 4.1.α της διακήρυξης

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

 Γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν ισότιμες
προσφορές, την ημέρα και ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον
της επιτροπής διαγωνισμού, άρθρο 4 παραγ. 4.1.ητης διακήρυξης
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 Να προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, άρθρο 4 παραγ 4.2.α της διακήρυξης

 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή
συμπληρωματικών δικαιολογητικών (άρθρο 4.2α της διακήρυξης)

 Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων
των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο

 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει επικαιροποιημένα
δικαιολογητικά, και να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού,
και να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης

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

 Να κοινοποιεί την ένσταση σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο
προκειμένου οι επιμέρους διαδικασίες και φάσεις του διαγωνισμού που προβλέπονται από τις
κείμενες διατάξεις και την διακήρυξη να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα προς
όφελος των έργων και των οικονομικών φορέων του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 340

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Πρακτικού ΙΙ - Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση τμήματος επαρχιακής οδού Σπερχειάδας -
Λευκάδας»,προϋπολογισμού 330.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.29055/1554/04-
03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ. ΙΙ/01-03-2021 Πρακτικό - Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης
της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 93442 του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ»,προϋπολογισμού 330.000,00€ με
ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

2.Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση “ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ”
με Α.Α. Προσφοράς–ΕΣΗΔΗΣ:174299 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα
εννιά τοις εκατό και εξήντα επτά (49,67%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 341
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ΘΕΜΑ 12ο:Δημοπράτηση του υποέργου 2:«Μελέτη τμηματικής οριοθέτησης και διευθέτησης
ρεμάτων περιοχής Αρκίτσας, Λιβανατών και Αταλάντης και κτηματικής περιφέρειας Τ.Κ.
Μαρτίνου, Λάρυμνας, Μαλεσίνας, Θεολόγου του Δήμου Λοκρών » του έργου: «Μελέτη
αντιπλημμυρικών έργων ρεμάτων και ποταμών της Π.Ε.Φθιώτιδας»,προεκτιμώμενης
αμοιβής 100.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.248298/14475/2020/08-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει:
 Τη δημοπράτηση με ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα

από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχου για την
εκπόνηση του υποέργου 2:«Μελέτη τμηματικής οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων
περιοχής Αρκίτσας, Λιβανατών και Αταλάντης και κτηματικής περιφέρειας Τ.Κ. Μαρτίνου,
Λάρυμνας, Μαλεσίνας, Θεολόγου του Δήμου Λοκρών » του έργου: «Μελέτη
αντιπλημμυρικών έργων ρεμάτων και ποταμών της Π.Ε.Φθιώτιδας»,προεκτιμώμενης
αμοιβής 100.000,00 € με ΦΠΑ.

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

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

3.Εξουσιοδοτεί τον Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. να προβεί στη
συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα
προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του
διαγωνισμού καθώς και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 14 της
Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.

4.Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες
αποφάσεις και έγγραφα όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές
δημοπρασίες, στη διακήρυξη κλπ., (ειδικότερα: άρθρο 2.3 διακήρυξης-παροχή
συμπληρωματικών πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6 διακήρυξης-
απόφαση αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής
προσφοράς και απόρριψή της στο υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
της προσφοράς, άρθρο 4.α διακήρυξης- κοινοποίηση στους προσφέροντες του σχετικού
καταλόγου συμμετεχόντων, άρθρο 4.θ διακήρυξης-κοινοποίηση στους προσφέροντες της
απόφασης έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης και παροχή πρόσβασης στα υποβληθέντα
στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων, άρθρο 4.ι διακήρυξης-γνωστοποίηση στους
οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, την ημέρα και ώρα της κλήρωσης
που θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, άρθρο 5.α διακήρυξης-πρόσκληση για
υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 5.γ διακήρυξης-πρόσκληση για
υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 5.δ
διακήρυξης-κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο και ανάρτηση των
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού», άρθρο 8.1 διακήρυξης-πρόσκληση για υποβολή επικαιροποιημένων
δικαιολογητικών, κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και πρόσκληση για την
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υπογραφή του συμφωνητικού στον προσωρινό ανάδοχο), ώστε οι επιμέρους διαδικασίες και
φάσεις του ηλεκτρονικού διαγωνισμού να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και
μέσω πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή της ΔΤΕ/ΠΣΕ), να κοινοποιούνται και να
ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 342

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -
Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή - συντήρηση Κέντρου Υγείας Καμένων Βούρλων»,
προϋπολογισμού : 120.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.50002/2712/10-
03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ. Ι/16-02-2021(ολοκληρώθηκε 26-02-2021) Πρακτικό Αποσφράγισης
Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
έργου:«ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ», με
Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 93591.

2.Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση: «ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ», με Α.Α.Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 183354 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης εξήντα ένα τοις εκατό (61,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 343

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -
Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή - συντήρηση Κέντρου Υγείας Αμφίκλειας»,
προϋπολογισμού :150.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.50006/2713/10-
03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ. 1/25-02-2021 Πρακτικό Αποσφράγισης Δικαιολογητικών
Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ», με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 93921.

2.Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση: «Κ/Ξ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. – ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.» με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 184557 και
ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα ένα και έντεκα εκατοστά τοις εκατό (51,11 %)
επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 344
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ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αναγκαία άμεσα μέτρα προστασίας
της θεμελίωσης της παλαιάς γέφυρας Βίστριζας» προϋπολογισμού : 200.000,00 € με
ΦΠΑ,Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.264025/15318/2020/03-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε : “Λογικό και αιτιολογημένο το αίτημα της παράτασης….. Δεν έχουμε
αντίρρηση”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Αναγκαία άμεσα
μέτρα προστασίας της θεμελίωσης της παλαιάς γέφυρας Βίστριζας»,προϋπολογισμού :
200.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε. Φθιώτιδας μέχρι την 30-06-2021 «με αναθεώρηση» σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 345

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση της 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Συντήρηση
και συμπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο Νομού Φωκίδας (Β΄ Φάση)»
προϋπολογισμού μελέτης 460.000,00€, αναδόχου: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ»

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.35244/799/10-
03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε : “Λογικό το αίτημα της παράτασης….. Δεν έχουμε αντίρρηση”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας, εργασιών του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
(Β΄ ΦΑΣΗ)» ,προϋπολογισμού μελέτης 460.000,00€,μέχρι 10-05-2021 για την ολοκλήρωση
των εργασιών με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου:«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 346

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.45622/171/04-03-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας που αφορά απευθείας ανάθεση εργασιών προς αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών της Π.Ε.Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.46459/173/04-
03-2021 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας(Τμήμα
Π.Ε.Φθιώτιδας )προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
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πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’αριθμ.45622/171/04-03-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών,με την οποία
αποφασίστηκαν τα εξής:

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

2.- Η συμπλήρωση του μητρώου ιδιωτών που έχει εγκριθεί με την υπ. Αριθμ.
81828/28-12-2020 πρακτ. 49/28-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΦΥΘ7ΛΗ-ΜΡΞ) Απόφαση της Ο.Ε.με την
κατωτέρω επιχείρηση ως παρακάτω :
162 ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 122899977 ΛΑΜΙΑ

3.- Η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών και μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων :
1) Το με Αριθμ.κυκλοφορίας ΜΕ 32599, ΜΕ 44565, ΜΕ 22785 μηχανήματα έργων και το υπ.
Αριθμ. ΜΙΡ 3094 φορτηγό ιδιοκτησίας ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ ΣΑΒΒΑΣ για το “Καθαρισμό ρέματος
περιοχή Αργυροχωρίου - Λουτρών Υπάτης - Λελέικα - Αυλακίου”.
2)Το με Αριθμ. Κυκλοφορίας ΜΕ 130964 μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέας
ερπυστριοφόρο ιδιοκτησίας ΚΑΡΒΕΛΗΣ Χ. ΧΡΗΣΤΟΣ για “Εργασίες για την
αποκατάσταση βλαβών λόγω Ιανού και διάνοιξη τάφρων απορροής ομβρίων
υδάτων”.
3) Το με Αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ 99638 μηχάνημα έργου ιδιοκτησίας ΠΛΙΑΚΟΥ Γ. ΙΩΑΝΝΗ
για “Αποκατάσταση αναχώματος βορείου τμήματος στο Σπερχειό ποταμό και
καθαρισμό ρεμάτων από φερτά υλικά”.
4)Το με Αριθμ. Κυκλοφορίας ΜΕ 44667 μηχάνημα έργου ιδιοκτησίας ΥΦΑΝΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
για τον “Καθαρισμό χειμάρρου στη περιοχή Ρουστιανίτη”
5) Το με αριθμ. Κυκλοφορίας με 91681 ιδιοκτησίας ΠΑΡΗΓΟΡΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ , για τον “Καθαρισμό αποστραγγιστικής τάφρου και διάνοιξη ρέματος
Μυλαύλακος Κρικέλλου”
6) Το με αρ. Κυκλοφορίας ΜΕ 88307, ΜΕ 82606 μηχανήματα έργου και τα ΕΚΕ 2129 και
ΕΚΕ 2083 φορτηγά ιδιοκτησίας ΚΑΤΣΑΡΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ για τον ”Καθαρισμό
τεχνικού και ρέματος χειμάρρου τοποθεσία Μαρίνι - Άγιο Γεώργιο Νεραίδας - Λυγαριά
- Φραντζή”.
7) Το με αρ. Κυκλοφορίας ΜΕ 65792 μηχάνημα έργου ιδιοκτησίας ΜΠΑΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
για τον “Καθαρισμό περιφερειακού δρόμου Ελάτειας - Μοδίου”.
8) Το με αρ. Κυκλοφορίας ΜΕ 116212 μηχάνημα έργου ιδιοκτησίας ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ για “Εργασίες ανάντι της γέφυρας του Ξηριά ανάμεσα από τα Λουτρά
Υπάτης και την Λαδικού”.
3.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας και θα
υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος
Π.Π. και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων , σε συνδυασμό με την υπ.
αριθμ.1769/22-12-2020 πρακτ. 48/22-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΨΔ7ΛΗ-ΕΑΧ) Απόφαση της Ο.Ε
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.με τις οποίες εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων
αναγκών απολογιστικά από την Δνση Τεχνικών Έργων , με ιδιωτικά μηχανήματα που
μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία
αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από τα των αρμόδια Τμήματα της Δ.Τ.Ε. και
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θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων προϊσταμένων και υπαλλήλων των
Υπηρεσιών αυτών.
4.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :

(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται με
προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών της Π.Στ.Ε. , οι δε και ώρες εργασίας του/ων
μηχανήματος/ων θα καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας
της Π.Ε. Φθιώτιδας.

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

(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό , φώτα,
και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας , καθώς
και την ενδεικνυόμενη ανα περίπτωση σήμανση της οδού σύμφωνα με τους Κανονισμούς.

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

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

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

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

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

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

(δ7) Οι ανάδοχοι υποχρεούνται να εγκαταστήσουν και να θέσουν σε λειτουργία ,
σε κάθε μηχάνημα έργου , το σύστημα εντοπισμού θέσης τους σε συμβατότητα με
την εφαρμογή συντονισμού του μηχανισμού πολιτικής προστασίας για την
αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών με την υπογραφή του συμφωνητικού.
Η εγκατάσταση θα πιστοποιείται με την προσκόμιση βεβαίωσης συμβατότητας από
τον ανάδοχο ιδιοκτήτη στην Υπηρεσία μας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 347

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 49263/182/09-03-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας που αφορά απευθείας ανάθεση εργασιών προς αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 49697/184/09-03-
2021 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας) 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 την υπ’αριθμ.49263/182/09-03-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών,με την οποία
αποφασίστηκαν τα εξής:

1.- Η ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
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Ελλάδας – Π.Ε. Φθιωτιδας για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας.
2.- Η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών και μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων :

1) Το με Αριθμ.κυκλοφορίας ΜΕ 125258 μηχάνημα τύπου εκσκαφέας λαστιχοφόρου , το με
αρ. ME 63667 μηχάνημα έργου τύπου φορτωτής λαστιχοφόρου , το με αρ. ΜΕ 86961
μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέας, το με αρ. ΜΙΕ 1240 φορτηγό και το με αρ. ΜΕ 43282
μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα λαστ. με σφυρί ιδιοκτησίας ΚΟΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
προκειμένου να προβεί σε εργασίες για την διάλυση παλαιάς γέφυρας στην περιοχή
Περιβόλι και καθαρισμός-διαμόρφωση-εκτροπή κοίτης στην περιοχή Κυριακοχώρι ,
Κολοκυθιά και Αργύρια.
2) Το με Αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ 88232 μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέας ερπ. ,ι το με
αριθμ. ΜΕ 88291 μηχάνημα έργου τύπου λαστιχοφόρος φορτωτής και το με αρ. ΜΙΝ 9349
φορτηγό 33 τον. ιδιοκτησίας ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ προκειμένου να προβεί σε εργασίες για
τον καθαρισμό ρέματος Μπεκιόρεμα - Βαρκά -Ζερβά έως εκπαιδευτήρια Αγριλιάς και τα ΜΕ
88323, ΜΕ 88291 και το ΜΙΝ 9349 φορτηγό για τον καθαρισμό ρέματος στη περιοχή
Καλυβίων (Μουσικό Σχολείο).
3) Το με Αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ 53531 μηχάνημα τύπου εκσκαφέας λαστιχοφόρου , το με
αρ. ΜΕ70447 μηχάνημα τύπου φορτωτή εκσκαφέα και το με αρ. ΜΙΧ 7318 φορτηγό, 15 τον.
και άνω ιδιοκτησίας ΑΝΕΣΤΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ , προκειμένου να προβεί σε εργασίες για την
αποκατάσταση βατότητας αγροτικών δρόμων στο Δήμο Αμφίκλειας - Ελάτειας.
4) Το με Αριθμ. Κυκλοφορίας ΜΕ 91681 μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέας ερπυστριοφόρο,
το με αρ. ΜΕ107522 μηχάνημα έργου τύπου φορτωτής εκσκαφέας και το με αρ. ΡΟΖ 1034
φορτηγό 15 τον. και άνω ιδιοκτησίας ΠΑΡΗΓΟΡΗ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ,
προκειμένου να προβεί σε εργασίες για τον καθαρισμό αποστραγγιστικών τάφρων στην
περιοχή δικαιοδοσίας πρώην ΤΟΕΒ Δαμάστας.
3) Την προμήθεια αδρανών υλικών στην “ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε για : πέτρα
λατομείου εκτιμώμενης ποσότητας 5.921,47ΤΝ περίπου με τιμή μονάδας 6,85 ευρώ ανα
ΤΝ , υλικό λατομείου 3Α εκτιμώμενης ποσότητας 575,48ΤΝ περίπου με τιμή μονάδας 3.10
ευρώ ανα ΤΝ. υλικό λατομείου Ε4 εκτιμώμενης ποσότητας 2.796,59ΤΝ περίπου με τιμή
μονάδας 3.00 ευρώ ανα ΤΝ. Υλικό λατομείου χαλίκι εκτιμώμενης ποσότητας 13.51ΤΝ.
περίπου με τιμή μονάδας 5.30 ευρώ ανα ΤΝ. Υλικό λατομείου σκύρα εκτιμώμενης
ποσότητας 677.12 ΤΝ περίπου με τιμή 5.40 ευρώ ανα ΤΝ.
3.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας και θα
υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος
Π.Π. και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων , σε συνδυασμό με την υπ.
αριθμ.1769/22-12-2020 πρακτ. 48/22-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΨΔ7ΛΗ-ΕΑΧ) Απόφαση της Ο.Ε
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.με τις οποίες εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων
αναγκών απολογιστικά από την Δνση Τεχνικών Έργων , με ιδιωτικά μηχανήματα που
μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία
αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από τα των αρμόδια Τμήματα της Δ.Τ.Ε. και

θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων προϊσταμένων και υπαλλήλων των
Υπηρεσιών αυτών.
Η δαπάνη της προμήθειας των αδρανών υλικών θα υπολογιστεί από τα δελτία
αποστολής και τα αποδεικτικά ζύγισης που θα προσκομίσει ο προμηθευτής σε
συγκεντρωτικό πίνακα και θα παραλαμβάνονται επί τόπου από την αρμόδια
επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της Π.Στ.Ε.
3.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :

(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται με
προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών της Π.Στ.Ε. , οι δε και ώρες εργασίας του/ων
μηχανήματος/ων θα καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας
της Π.Ε. Φθιώτιδας.
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(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.

(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό , φώτα,
και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας , καθώς
και την ενδεικνυόμενη ανα περίπτωση σήμανση της οδού σύμφωνα με τους Κανονισμούς.

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

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

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

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

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

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

(δ7) Οι ανάδοχοι υποχρεούνται να εγκαταστήσουν και να θέσουν σε λειτουργία ,
σε κάθε μηχάνημα έργου , το σύστημα εντοπισμού θέσης τους σε συμβατότητα με
την εφαρμογή συντονισμού του μηχανισμού πολιτικής προστασίας για την
αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών με την υπογραφή του συμφωνητικού.
Η εγκατάσταση θα πιστοποιείται με την προσκόμιση βεβαίωσης συμβατότητας από
τον ανάδοχο ιδιοκτήτη στην Υπηρεσία μας.

(δ8) Οι ανάδοχοι υποχρεούνται σε συνεργασία με τον επιβλέποντα/ες να
προσκομίσουν φωτογραφικό υλικό καθώς και ημερήσιο πίνακα με το αντικείμενο της
εργασίας (μέτρα μήκους καθαρισμού ,κλπ) καθώς και αποτύπωση σε χάρτη με την
μορφή συντεταγμένων ή διαδρομής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 348

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση της υπ’αριθμ.46770/102/04-03-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων
φαινομένων (εκδήλωση πυρκαγιάς στις 04/03/2021 στο Καρπενήσι).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 48088/106/08-03-
2021 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας) προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’αριθμ.46770/102/04-03-2021 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων φαινομένων
(εκδήλωση πυρκαγιάς στις 04/03/2021 στο Καρπενήσι) με την οποία αποφασίστηκαν τα
εξής:

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

2. Η έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών
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που προέκυψαν για την κατάσβεση της Πυρκαγιάς.
3. Η συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1830/2020 (Πρακτ. 49/28-12-2020) απόφαση της Ο.Ε.

ως εξής:
Ονοματεπώνυμο Α.Φ.Μ. Έδρα

ΚΟΛΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 110963800 Καρπενήσι

4. Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΑ 6464 φορτηγό υδροφόρο όχημα ιδιοκτησίας

ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ για την συνδρομή στην Π.Υ Καρπενησίου για την πυρόσβεση
στην πυρκαγιά στο Καρπενήσι.

(β) Το με αριθμό κυκλοφορίας ΕΚΒ 2713 φορτηγό υδροφόρο όχημα της εταιρίας
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την συνδρομή στην Π.Υ Καρπενησίου για την
πυρόσβεση στην πυρκαγιά στο Καρπενήσι.

5. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του
μηχανήματος, που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών
εργασίας, σε συνδυασμό με την 1767/2020 (Πρακτ. 48/22-12-2020) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Αναθέτουμε την παροχή υπηρεσιών για διάθεση πρόχειρων γευμάτων στο
προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και της Π.Ε. Ευρυτανίας που παραμένει στον τόπο
εκδήλωσης της πυρκαγιάς, στην επιχείρηση ΚΟΛΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΦΜ 110963800 –
Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ), η δαπάνη των οποίων θα καλυφθεί απολογιστικά σε βάρος του
ΚΑΕ 5151 του φορέα 073 Δαπάνες Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 349

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση του πρακτικού του Τμήματος Προμηθειών για την Διακήρυξη Δημόσιου
Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του
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κυλικείου του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, που βρίσκεται στην
Άμφισσα επί της οδού Γιδογιάννου 31.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.οικ.50079/1016/10-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε θετικά την εισήγηση, ταυτόχρονα εξέφρασε απορία σχετικά με
το προηγούμενο ποσό μίσθωσης του κυλικείου, λαμβάνοντας διευκρινίσεις από την κα
Αγλαΐα Μέγκου, Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας.

Ο κ. Σιαλμάς ψήφισε θετικά την εισήγηση και επεσήμανε ότι δεδομένου των συνθηκών που
έχουν αλλάξει και των δυνατοτήτων,πρέπει να υπάρχει χαμηλή τιμή έναρξης ,αλλά όχι τόσο
μεγάλη διαφορά από το προηγούμενο μίσθωμα.

O κ.Χρονάς δήλωσε:“Εφόσον δεν προσήλθε άλλος ενδιαφερόμενος…… Δεν έχουμε
αντίρρηση”.

Η κα Μπατζελή τόνισε τα ακόλουθα: “Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ διότι σε αντίστοιχη δημοπράτηση
στην Π.Ε.Ευβοίας το νέο μίσθωμα ήταν και εκείνο πολύ χαμηλότερο της προηγούμενης
μίσθωσης.
Η κατανάλωση είναι μικρή στο Διοικητήριο της Φωκίδας και συνεπώς ο τσίρος και τα κέρδη
Ενισχύουμε ,στηρίζουμε με τον τρόπο μας μια πολύ μικρή επιχείρηση της πόλης και αυτό
είναι σημαντικό”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει το από 8-03-2021 πρακτικό του Τμήματος Προμηθειών
αποσφράγισης ,προελέγχου και αξιολόγησης φακέλων και δικαιολογητικών συμμετοχή που
κατατέθηκαν εμπρόθεσμα για την εκμίσθωση του κυλικείου του Διοικητηρίου της
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, που βρίσκεται στην Άμφισσα επί της οδού Γιδογιάννου
31,σύμφωνα με την υπ’αριθμ.42996/909/01-03-2021 Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού
Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με προφορικές προσφορές .

2.Επικυρώνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής που προσκόμισε η Παναγούλα
Λουπάκου-Φασίτσα.

3.Αναδεικνύει αυτή ως μοναδική συμμετέχουσα στον προφορικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για
την εκμίσθωση του Κυλικείου της Π.Ε. Φωκίδας,έπειτα από παρουσία της ενώπιον της
Οικονομικής Επιτροπής ως μοναδικής συμμετέχουσας με μηνιαίο μίσθωμα 201€ και τιμή
εκκίνησης τα 200€.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 350

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση σύναψης και σχεδίου μονοετούς Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
του Δήμου Λαμιέων, και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου
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(ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ.) Ρούμελης για το ενταγμένο έργο στην πρώτη τροποποίηση του Τεχνικού
Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2021 (τροπ. 01), με τίτλο:
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΥΡΓEΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ -
ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της
και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.47646/473/10-
03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού,και αναφέρει τα
κάτωθι:

ΣΧΕΤ.: 1. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
2. H αριθ. 9/2021 (ΑΔΑ: ΩΔΠΨ7ΛΗ-ΟΓΚ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
Στερεάς Ελλάδας, έγκριση πρώτης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2021 (τροπ. 01)
3. Η αριθμ. 101/2021 (ΑΔΑ: 6Ξ33ΩΛΚ-ΝΧΠ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Λαμιέων
4. Το υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/694993/4140/08-12-2020
έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με το υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/694993/4140/08-12-2020 έγγραφο του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού διαβιβάσθηκε προς έγκριση το Σχέδιο της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης.
Με την αριθ. 9/2021 (ΑΔΑ: ΩΔΠΨ7ΛΗ-ΟΓΚ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς
Ελλάδας, εγκρίθηκε η πρώτη τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας για το έτος 2021 (τροπ. 01) με την ένταξη του έργου του θέματος συνολικού ποσού 100.000
€.
Με την αριθμ. 101/2021 (ΑΔΑ: 6Ξ33ΩΛΚ-ΝΧΠ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων
εγκρίθηκε το Σχέδιο μονοετούς Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο του θέματος και ορίστηκαν
μέλη στην Επιτροπή Παρακολούθησής της από πλευράς ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης.
Σκοπός της παρούσης προγραμματικής συμβάσεως είναι η στήριξη του ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης και
η διασφάλιση της λειτουργίας του, ώστε να επιτελεί απρόσκοπτα το σημαντικό του έργο, ως
ισχυρός φορέας πολιτιστικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Με τη συνεργασία τους τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι σκοπός της σύμβασης είναι να
αναδείξουν τον ρόλο του ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης, ως Βασικό φορέα πολιτιστικής ανάπτυξης της
πόλης της Λαμίας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την Παραγωγή και διοργάνωση
θεατρικών παραστάσεων, καθώς και άλλων συναφών δράσεων (εκπαιδευτικών κ.α.) για πολλαπλά
ακροατήρια (ενήλικες, παιδιά κ.λπ.).
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Η ανάγκη σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης προέκυψε, αφενός μεν από το
γεγονός ότι το ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης είναι ο Κύριος του Έργου και αφετέρου γιατί η Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας έχει εξασφαλίσει μέρος της χρηματοδότησής του με την ένταξη του στην πρώτη
τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2021 (τροπ.
01).
Το έργο κρίνεται αναγκαίο, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και είναι προς όφελος της τοπικής
κοινωνίας. Αποσκοπεί στην πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης της Λαμίας και της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και συνακόλουθα η Περιφέρεια αντλεί ωφέλεια από τη πραγμάτωσή του.

Επισυνάπτεται το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης:

Π ΡΟ Γ Ρ ΑΜΜΑ Τ Ι Κ Η Σ ΥΜ Β Α Σ Η

ΠΟΛ Ι Τ Ι ΣΜ Ι Κ Η Σ Α Ν ΑΠ Τ Υ Ξ Η Σ

Σύμφωνα με τον ν. 3463/2006 ( άρθρο 225), τον ν. 3852/2010 (άρθρο 100 παρ. 2) & τον ν.
4071/2012( άρθρο 8 παρ. 10)

μεταξύ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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ΔΗΜΟΥΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΘΕΑΤΡΟΥΡΟΥΜΕΛΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣτηνΑθήνα, σήμερα την…………………………………..2021, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

α. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού νόμιμα εκπροσωπούμενο από την Υπουργό, κ. Λίνα

ΑΔΑ: ΩΘ1Ε7ΛΗ-Μ7Π



51

Μενδώνη,

β.ΗΠεριφέρεια Στερεάς νόμιμα εκπροσωπούμενη από τ..Περιφερειάρχη κ.Φάνη Σπανό,

γ.ΟΔήμος Λαμιέων νόμιμα εκπροσωπούμενος από τ.. Δήμαρχο κ. Ευθύμιο Καραΐσκο και,

δ. Η ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης νόμιμα εκπροσωπούμενη από τ.. Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ευθύμιο
Καραΐσκο

έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4700/2020 (Α’127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο,
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης
και άλλες διατάξεις».

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

3. Τον Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση,
λειτουργία…Διοίκησης», όπως ισχύει.

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

5. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.

6. Τον Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄160/08- 08 – 2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας,
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Το Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52/28-2-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

10. Το άρθρο 225 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114).

11. Το άρθρο 1, περίπτωση στ΄ του Ν. 1256/1982 (Α΄65), «Για την πολυθεσία, την

ΑΔΑ: ΩΘ1Ε7ΛΗ-Μ7Π



52

πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για
το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

12. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

13. Το π.δ. 4/2018 (Α΄7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Το Π.Δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού».

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

16. Το Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ Α/241) «Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

17. Τη με αριθμό αριθμ. 101/2021 (ΑΔΑ: 6Ξ33ΩΛΚ-ΝΧΠ) (θέμα …) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσης.

18. Την υπ’ αρ. 4/09-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΖΧΡΟΕΦΥ-Δ39) απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ.
Ρούμελης, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσης.

19. Την υπ’ αρ. 1945 (ΑΔΑ: ΩΘ8Χ7ΛΗ-ΧΙΟ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας

20. Τη με αριθμό ……………………. (θέμα …) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσης.

21. Την υπ’ αρ. ..................... απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού.

22. Την υπ’ αρ. ..................... απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου Λαμιέων

23. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει από την Παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής
Ανάπτυξης δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

Προοίμιο

Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας., του Δήμου Λαμιέων
και της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης με έδρα την Λαμία στον χρηματοδοτούμενο από το
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού θεσμό των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων, τα οποία
λειτουργούν με στόχο την πολιτιστική περιφερειακή ανάπτυξη, και ειδικότερα στον τομέα του
θεάτρου.
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Άρθρο 1

Αντικείμενο της σύμβασης

Μεταξύ των συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, σύμφωνα και
με τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν. 3463/2006, του άρθρου 100 παρ. 2 του ν. 3852/2010 και
του άρθρου 8 παρ. 10 του ν. 4071/2012. Η Προγραμματική Σύμβαση αφορά στην εκπόνηση και
στην εφαρμογή ενός προγράμματος συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Λαμιέων και της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ.
Ρούμελης, με αντικείμενο την ενίσχυση των δράσεων και του προγράμματος της τελευταίας.

Άρθρο 2

Σκοπός της σύμβασης

Σκοπός της παρούσης προγραμματικής συμβάσεως είναι η στήριξη του ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ.
Ρούμελης και η διασφάλιση της λειτουργίας του, ώστε να επιτελεί απρόσκοπτα το σημαντικό
του έργο, ως ισχυρός φορέας πολιτιστικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας Με τη συνεργασία τους τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι σκοπός της
σύμβασης είναι να αναδείξουν τον ρόλο του ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης, ως:

α. Βασικό φορέα πολιτιστικής ανάπτυξης της πόλης της Λαμίας και της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, και στο πλαίσιο αυτό αναγνωρίζουν την ανάγκη να συντηρηθεί και ενισχυθεί η
απαιτούμενη υποδομή.

β. Παραγωγό και διοργανωτή θεατρικών παραστάσεων, καθώς και άλλων συναφών δράσεων
(εκπαιδευτικών κ.α.) για πολλαπλά ακροατήρια (ενήλικες, παιδιά κ.λπ.), με στόχο τη βελτίωση
της πρόσβασης ιδίως της τοπικής κοινωνίας στον πολιτισμό. Στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνεται
και η σύμπραξή τους με άλλους πολιτιστικούς φορείς της περιοχής, αλλά και πέραν αυτής,
εντός κι εκτός Ελλάδας.

Άρθρο 3

Περιεχόμενο της σύμβασης

ΗΠρογραμματική Σύμβαση περιέχει τις υποχρεώσεις κάθε πλευράς για τη συμμετοχή της στο
κοινό πρόγραμμα θεατρικής και λοιπής καλλιτεχνικής ανάπτυξης της περιοχής, το οποίο
υλοποιείται μέσω της ίδιας της σύμβασης.
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Ειδικότερα περιέχει από πλευράς:

Α. Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

- Τους όρους χρηματοδότησης και λοιπούς όρους εφαρμογής.

Β. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

- Τις οικονομικές και λοιπές γενικές υποχρεώσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Γ. Δήμου Λαμιέων

- Τις οικονομικές υποχρεώσεις του Δήμου Λαμιέων

- Γενικούς όρους ως προς την χρηματοδότηση της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης για το Δημοτικό
Θέατρο ………………….., από τον Δήμο …………………………….

- Τις λοιπές υποχρεώσεις συνδρομής και εξυπηρέτησης του Θεάτρου.

Δ. Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ρούμελης

- Τις υποχρεώσεις της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης σχετικά με τον προγραμματισμό, την
κοστολόγηση και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των δραστηριοτήτων και των παραγωγών
της για την περίοδο ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης, ώστε να εφαρμοστεί ένα
πρόγραμμα ευρύτερης θεατρικής ανάπτυξης της πόλης της Λαμίας και της
Περιφερειακής Ενότητας της Στερεάς Ελλάδας.

Επίσης περιλαμβάνει:

- Τους πόρους, τη λοιπή χρηματοδότηση, την υποδομή, τον εξοπλισμό, τα όργανα Διοίκησης και
το πλαίσιο λειτουργίας της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης που είναι αναγκαία για την υλοποίηση των
όρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και όλες τις άλλες υποχρεώσεις της,
προκειμένου να παραμείνει επιχορηγούμενη.
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- Τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης των όρων της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης και
το χρόνο ισχύος της, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της.

- Τις τελικές διατάξεις σχετικά με την μη τήρηση όρων της παρούσας Σύμβασης και κάθε
λεπτομέρεια για την ορθή εφαρμογή της.

Άρθρο 4

Ισχύς της σύμβασης

Η ισχύς της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης εκκινεί από την ημερομηνία υπογραφής της,
διαρκεί, δε, μέχρι και την 31-12-2021.

Άρθρο 5

Προϋπολογισμός - Πόροι και ποσό χρηματοδότησης

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 435.000,00€
(τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ) ετησίως. Οι πόροι χρηματοδότησης
της λειτουργίας της ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης θα προέρχονται από:

1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού κατ’ έτος το ποσό των €35.000,00
(τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ),

2. Την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατ’ έτος το ποσό των 100.000 € (Εκατό χιλιάδες
ευρώ),

3. Το Δήμο Λαμιέων, κατ’ έτος το ποσό των 300.000,00€ (τριακοσίων χιλιάδων ευρώ).

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
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Α.Οικονομικές υποχρεώσεις

1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού υποχρεούται, στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης
και για την πραγματοποίηση των σκοπών της, να καταβάλει κατ’ έτος στην ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ.
Ρούμελης οικονομική ενίσχυση.

Η χρηματοδότηση, από πλευράς ΥΠΠΟΑ, συμφωνείται στο ποσό των τριάντα πέντε
χιλιάδων ευρώ (€35.000,00)ετησίως και καταβάλλεται σε μία δόση άπαξ εντός του α’
τριμήνου του έτους και εφόσον η ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. τηρεί τους όρους της Προγραμματικής
Σύμβασης και προσκομίζει τα απαραίτητα στοιχεία στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,
σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.11 της παρούσας.

2. Η χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προς την ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ.
Ρούμελης βάσει της παρούσας, είναι ανεξάρτητη και δεν αποκλείει περαιτέρω χρηματοδότηση
είτε από το ΥΠΠΟΑ είτε άλλη οικονομική ενίσχυση ή χορηγία από άλλους φορείς (νομικά ή
φυσικά πρόσωπα, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.ά.)

Β.Πρόσθετη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται να ενισχύει με πρόσθετη χρηματοδότηση το
Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο σύμφωνα με το άρθρο 9, Γ, της παρούσας Σύμβασης, το ποσό
της οποίας μπορεί να ανέλθει μέχρι το ύψος της βασικής χρηματοδότησης.

Γ. Άλλες υποχρεώσεις

α. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, πλέον της χρηματοδότησης, υποχρεούται να
προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη προς την ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι θεατρικοί και εν γένει
καλλιτεχνικοί σκοποί της Σύμβασης. Το ποσό της χρηματοδότησης δύναται να μεταβληθεί σε
περίπτωση υλοποίησης, από πλευράς ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης, των δράσεων που
προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. Γ’ της παρούσης.

β. Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδρομή και άλλων κρατικών φορέων για την υλοποίηση της
Προγραμματικής Σύμβασης, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται να παρεμβαίνει
και να συντονίζει τις ενέργειες που απαιτούνται προς τους φορείς αυτούς, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων του.
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Άρθρο 7

Υποχρεώσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Α.Οικονομικές υποχρεώσεις

α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει για την πραγματοποίηση των σκοπών της
παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης να καταβάλει στην ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης κατ΄ έτος
το ποσό των 100.000 € (Εκατό χιλιάδες ευρώ) για την υλοποίηση των καλλιτεχνικών
σκοπών της Σύμβασης.

β. Η Περιφέρεια αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει τα έξοδα κινητικότητας του θεατρικού
σχήματος της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης με σκοπό να πραγματοποιεί παραστάσεις/περιοδείες
εκτός έδρας και εντός της Διοικητικής της Περιφέρειας. Τα έξοδα αυτά περιλαμβάνονται στην
ετήσια οικονομική ενίσχυση που περιγράφεται στην παράγραφο α. του παρόντος άρθρου.

Β. Γενικές υποχρεώσεις.

Η Περιφέρεια υποχρεούται να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη προς την
ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης για την υλοποίηση του καλλιτεχνικού της έργου.

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις του Δήμου Λαμιέων

Α. Βασικές Υποχρεώσεις

α. Ο Δήμος οφείλει να εξασφαλίζει μόνιμη έδρα στην ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης και να
παρέχει οποιαδήποτε τεχνική και διοικητική στήριξη για την καλύτερη εφαρμογή των
προβλεπόμενων ρυθμίσεων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

β. Αποκλείεται συμψηφισμός της χρηματοδότησης του Δήμου με παροχή οποιασδήποτε μορφής
υπηρεσιών του προς το Θέατρο.

Β.Οικονομικές υποχρεώσεις

α. Ο Δήμος υποχρεούται, για την πραγματοποίηση των σκοπών της παρούσας Προγραμματικής,
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να καταβάλει κατ’ έτος στην ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης κατ΄ έτος το ποσό των 300.000,00€
(τριακοσίων χιλιάδων ευρώ).

οικονομική ενίσχυση ή, τουλάχιστον, το ισόποσο με το σύνολο της χρηματοδότησης που
λαμβάνει από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

β. Η χρηματοδότηση του Δήμου πρέπει να αποδεικνύεται ότι έχει καταβληθεί μέχρι την λήξη του
οικονομικού έτους, διαφορετικά, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αποκτά δικαίωμα
καταγγελίας τηςΠρογραμματικής Σύμβασης.

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης

- Όροι Πρόσθετης Χρηματοδότησης

Α. Βασικοί όροι

Η ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης οφείλει να διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο της καλλιτεχνικής της
δραστηριότητας και προς τούτο να επιλέγει και να πραγματοποιεί παραγωγές αντίστοιχου
κύρους. Για το σκοπό αυτό η ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ οφείλει:

1. Να διαθέτει Καλλιτεχνικό Διευθυντή.

2. Να λειτουργεί αδιαλείπτως, τόσο κατά τη χειμερινή, όσο και κατά τη θερινή θεατρική
περίοδο κάθε έτους, και να διατηρεί Κεντρική και Παιδική Σκηνή.

3. Να υλοποιεί τουλάχιστον τρεις θεατρικές παραγωγές κατ’ έτος - δύο από την Κεντρική
Σκηνή και μία από την Παιδική Σκηνή - κατά την χειμερινή και θερινή θεατρική περίοδο. Ως
θεατρική παραγωγή νοείται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση θεατρικής παράστασης με
συντελεστές του ίδιου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

4. Να απασχολεί κατά εξ ολοκλήρου επαγγελματίες, αποφοίτους αναγνωρισμένης από το
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δραματικής σχολής, με συμμετοχή σε μια τουλάχιστον
επαγγελματική θεατρική παραγωγή.

5. Εκτός από την πόλη στην οποία εδρεύει, να καλύπτει θεατρικά και την Περιφερεια.

6. Να ενθαρρύνει την τοπική ερασιτεχνική θεατρική δημιουργία , η οποία θα πρέπει να λειτουργεί
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με σαφή διάκριση από την επαγγελματική δραστηριότητα, με τρόπους που κρίνει πρόσφορους,
και οι οποίοι δεν θα πρέπει να συνδέονται με την κατεξοχήν θεατρική της παραγωγή.

7. Να συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς φορείς της περιοχής και να αναπτύσσει δραστηριότητα
που κρίνει απαραίτητη για τη στήριξη και ενίσχυση της θεατρικής δημιουργίας και την προαγωγή
της θεατρικής παιδείας.

8. Να πραγματοποιεί δράσεις που προορίζονται για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και να
διευκολύνει την πρόσβασή τους στη θεατρική δημιουργία.

9. Να καταγράφει, να αξιολογεί και να προφυλάσσει όλα τα περιουσιακά της στοιχεία, να
προχωρήσει στην οργάνωση και ψηφιοποίηση αρχείου (παραστάσεις, μακέτες, αφίσες,
παρτιτούρες πρωτότυπης μουσικής, κλπ.), καθώς και βιβλιοθήκης και να διευκολύνει την
πρόσβαση στους ενδιαφερόμενους μελετητές και στους δημιουργούς.

10. Να σέβεται και να αποδίδει όλες τις αμοιβές σε όλους τους συντελεστές, καθώς τα τυχόν
συναφή πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα.

11. Στα προγράμματα, στις αφίσες, στις συνεντεύξεις τύπου και γενικά σε όλο το έντυπο και
προφορικό υλικό διαφήμισης του έργου και των παραστάσεων της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης να
γίνεται σαφής αναφορά στη συμβολή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τη χρήση
του λογότυπου του, καθώς επίσης και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λαμιέων.

12. Με τον ετήσιο προγραμματισμό που θα υποβάλλει η ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης να υποβάλει
οικονομικό και καλλιτεχνικό απολογισμό. Ο απολογισμός υποβάλλεται στο Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού έως τις 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους, με πλήρη στοιχεία για τη
δραστηριότητα και λειτουργία του θεάτρου (αντίγραφα παραστατικών και δικαιολογητικών όλων
των ειδών, συμβάσεις εργασίας, τίτλοι σπουδών, συμφωνητικά, αποδείξεις κτλ.).

Β.Πόροι-Χρηματοδότηση

Οι πόροι για τη λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου θα προέρχονται κυρίως από:

α. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 και στο παρόν
παρ. Γ),

β. Την Περιφέρεια Στερεας Ελλάδας,
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γ. Τον Δήμο Λαμιέων,

δ. Τα έσοδα της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης,

ε. Ευρωπαϊκά προγράμματα, χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, Δημιουργική Ευρώπη κλπ.

Ακόμη, στους πόρους της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης εντάσσονται τυχόν ειδικές χρηματοδοτήσεις
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, χρηματοδοτήσεις από άλλους φορείς του δημόσιου
τομέα, από διεθνείς οργανισμούς ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή από χορηγίες.

Γ. Όροι πρόσθετης χρηματοδότησης

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, επιθυμεί να καλλιεργήσει το πνεύμα της
συνεργασίας μεταξύ των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων, αλλά και με λοιπούς
πολιτιστικούς φορείς, με σκοπό την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας, την ενίσχυση της
εξωστρέφειας, την εξοικονόμηση πόρων, καθώς και τη στήριξη της νεανικής δημιουργίας. Για
τους λόγους αυτούς, προβλέπει τη δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησης για όσα εκ των
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. υλοποιήσουν τις παρακάτω δράσεις:

-Συμπαραγωγή πρωτίστως ανάμεσα στην ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης και ένα ή περισσότερα
Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα, η οποία και θα περιοδεύσει εντός των Περιφερειών τους κατ’
ελάχιστον.

-Συμπαραγωγή με εποπτευόμενους από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού φορείς, όπως
τα Κρατικά Θέατρα και το Φεστιβάλ Αθηνών, ή και με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού.

-Συμπαραγωγή με θεατρικούς φορείς που έχουν επιχορηγηθεί κατά την τρέχουσα περίοδο για
παραγωγή τους από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και είναι εγγεγραμμένοι στην
Πύλη Πολιτιστικών Φορέων.

Ως συμπαραγωγή νοείται η από κοινού συμμετοχή στην διαμόρφωση του σκεπτικού της
πρότασης, στην καλλιτεχνική διαδικασία, στην οργάνωση και υλοποίηση της παραγωγής,
καθώς και η από κοινού ανάληψη των οικονομικών υποχρεώσεων, όπως και η αναλογική
κατανομή των εσόδων.

-Φιλοξενία νεανικών ομάδων θεάτρου (residency), με σκοπό κατά την παραμονή τους στην
ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ Ρούμελης και την εργασία τους, να αναπτυχθεί και να υλοποιηθεί συγκεκριμένης
θεατρικής παραγωγής.

-Διοργάνωση δράσεων σύγχρονου χορού, κατά τη διάρκεια του οποίου φορείς σύγχρονου χορού
που έχουν επιχορηγηθεί κατά την τρέχουσα περίοδο για παραγωγή τους από το Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού και είναι εγγεγραμμένοι στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων, θα
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παρουσιάσουν το έργο τους.

-Ανάπτυξη ψηφιακών δράσεων.

Η πρόσθετη χρηματοδότηση που θα προκύπτει από την πραγματοποίηση των ανωτέρω
δράσεων, θα καταβάλλεται στην ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης ύστερα από την αξιολόγησή της από
ορισμένη από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Επιτροπή Αξιολόγησης και σύμφωνα με
το άρθρο 4, παρ. Β της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

Άρθρο 10
Όργανα Διοίκησης – Κανόνες λειτουργίας

Τα όργανα Διοίκησης του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο
Καλλιτεχνικός Διευθυντής.

Α. Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι αναπληρωτές του ορίζονται κατά τις διατάξεις των Ν. 3463/2006
και 3852/2010. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να συμμετέχουν άτομα που έχουν
ευρύτερη σχέση με τον πολιτισμό.

Το Δ.Σ. έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον Ν. 3463/2006 (άρθρο 254), την Υπουργική
Απόφαση 43254/2007 του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ
1492/Β/17-8-2007) και τον εσωτερικό κανονισμό της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης

Β.Καλλιτεχνικός Διευθυντής

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής προσλαμβάνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4479/2017 –
(ΦΕΚ 94/Α/29-6-2017) και αποτελεί πρόσωπο εγνωσμένου κύρους προερχόμενο από το χώρο του
θεάτρου, με αναγνωρισμένη προσφορά και επαγγελματική εργασία στο θέατρο και έχει μια από τις
εξής ιδιότητες: Σκηνοθέτης, Ηθοποιός, Θεατρολόγος, Θεατρικός Συγγραφέας, Κριτικός Θεάτρου,
Συνθέτης ή Χορογράφος,Μεταφραστής Θεατρικών Έργων, Σκηνογράφος, Ενδυματολόγος.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία στην
οργάνωση και διεύθυνση θεατρικών παραγωγών, παράλληλα δε πρέπει να έχει αποδεδειγμένες
διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.
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Η επιλογή του Καλλιτεχνικού Διευθυντή γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ.
Ρούμελης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ια της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.
2190/1994, του άρθρου 255 του ν. 3463/2006 και του άρθρου 30 του ν. 4479/2017 και τον
εσωτερικό κανονισμό της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης διαδικασία. Για την πρόσληψη του Διευθυντή
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ΥπουργούΠολιτισμού και Αθλητισμού.

Ο Διευθυντής εισηγείται στο Δ.Σ. τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό, το απαραίτητο καλλιτεχνικό
προσωπικό και τους συνεργάτες, καθώς και όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την καλλιτεχνική
δημιουργία και τα προγράμματα δράσης (εκπαιδευτικά, κοινωνικά προγράμματα κλπ.). Επίσης
εισηγείται συμπαραγωγές με θέατρα του εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και συνεργασίες με
άλλα Δημοτικά ΠεριφερειακάΘέατρα και λοιπούς πολιτιστικούς φορείς.

Επιπλέον, ο Διευθυντής έχει την ευθύνη της λειτουργίας του ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης και την
ευθύνη υλοποίησης του καλλιτεχνικού προγραμματισμού που έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του
Θεάτρου και υποβάλλεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 9 της
παρούσαςΠρογραμματικής Σύμβασης και τις οικείες διατάξεις.

Άρθρο 11

Κτιριακή υποδομή – εξοπλισμός

Για την εκτέλεση του προγράμματος της παρούσας Σύμβασης οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν
ότι είναι απαραίτητη η εξασφάλιση της αναγκαίας υποδομής σε κτιριακό, μηχανολογικό,
τεχνολογικό και λοιπό εξοπλισμό. Έτσι ο Δήμος Λαμιέων υποχρεούται να παρέχει:

α. Κατάλληλο θεατρικό χώρο για αποκλειστική χρήση της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης σύμφωνα με
το άρθρο 8 της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

β. Κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους, χώρους γραφείων και λοιπούς βοηθητικούς χώρους για
τις ανάγκες του Θεάτρου.

γ. Τον απαραίτητο σύγχρονο τεχνικό και λοιπό εξοπλισμό για τις ανάγκες των παραστάσεων και
της βιντεοσκόπησης ή/και ψηφιακής τους αναμετάδοσης.

δ. Υποχρεούται να παρέχει οχήματα για τη μεταφορά του θιάσου και του εξοπλισμού της
παράστασης.
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Η ύπαρξη της ως άνω προβλεπόμενης υποδομής θα πρέπει να αποδεικνύεται στο Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού από την ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης σύμφωνα με το άρθρο 9, της
παρούσας.

Η μη τήρηση των παραπάνω αποτελεί καθοριστική αιτία διακοπής της Σύμβασης και διακοπής της
επιδότησης της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης σύμφωνα με το άρθρο 14.

Άρθρο 12

Όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και
αρμοδιότητές του

Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συγκροτείται, με κοινή
απόφαση των συμβαλλόμενων μερών, Επιτροπή Παρακολούθησης. Η Επιτροπή
αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη, εκπροσώπους όλων των συμβαλλομένων (με τους
νόμιμους αναπληρωτές τους), που ορίζονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου
εκάστου φορέα και εντός 15 ημερών από την υπογραφή της παρούσης, ως ακολούθως:

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού:

Ο κ. ..................................., με αναπληρωτή τον κ. .....................

Ένας εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας :

Ο κ. ..................................., με αναπληρωτή τον κ. .....................

Ένας εκπρόσωπο του Δήμου Λαμιέων:

Ο κ. ..................................., με αναπληρωτή τον κ. .....................

Ένας εκπρόσωπος του ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης:

Ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. , με αναπληρωτή την κ. Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.

Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται εκ προοιμίου ο εκπρόσωπος του
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Δήμου Λαμιέων

Η θητεία των μελών της Επιτροπής θα διαρκέσει όσο χρόνο και η παρούσα
Προγραμματική Σύμβαση και η πρωτοβουλία για την συγκρότηση και την σύγκληση
της Επιτροπής θα γίνεται με πρόσκληση του Προέδρου της.

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

Η αρμοδιότητα της Επιτροπής Παρακολούθησης συνίσταται στα εξής:

 Στην έγκριση του προϋπολογισμού του καλλιτεχνικού προγράμματος του
ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης και στην

 έγκριση του απολογισμού αυτού, στο τέλος κάθε καλλιτεχνικής περιόδου.

 Στην παρακολούθηση της τήρησης των όρων της προγραμματικής σύμβασης.

 Στην υποβοήθηση κατά την υλοποίηση του αντικειμένου της.

 Στη λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με την
παρούσα.

 Στην επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, σχετικής με
την ερμηνεία

 των όρων ή την εφαρμογή της.

 Στην εισήγηση για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
του αντικειμένου της σύμβασης, ανάλογα με την πορεία της σύμβασης.

 Στην εισήγηση προς τα συμβαλλόμενα μέρη της παράτασης, με αιτιολογημένη
και γραπτή εισήγηση - πρακτικό, της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής
σύμβασης και, σύμφωνα με τους όρους αυτής.

Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι επίσης η πιστοποίηση της προόδου
υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης και η
διαπίστωση της ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται από τα
συμβαλλόμενα μέρη.

Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτικές συνεδριάσεις και όποτε το απαιτούν οι όροι της
παρούσας ή κρίνει ο Πρόεδρός της. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι
παρόντα τουλάχιστον τρία (3) εκ των μελών της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι
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αιτιολογημένες και λαμβάνονται με πλειοψηφία των μελών.

Η Επιτροπή δύναται να πλαισιώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό ή ειδικούς
επιστήμονες, με γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από
αυτή, για να εκφράσουν άποψη πάνω σε ειδικά θέματα, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι
απόψεις θα καταγράφονται στα πρακτικά και θα λαμβάνονται υπόψη από τους
συμβαλλόμενους κατά τη διατύπωση των προτάσεων.

Τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται για το έργο τους.

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

Οι λοιπές λεπτομέρειες, εφόσον απαιτούνται ή απαιτηθούν, για τη λειτουργία της
Επιτροπής Παρακολούθησης, καθορίζονται με αποφάσεις της.

Άρθρο 13

Τροποποιήσεις της σύμβασης

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της
Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική απόφαση, εφόσον απαιτείται, των αρμοδίων οργάνων
των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται
ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της και να παρατείνεται για χρονικό
διάστημα έως ένα (1) έτος, για λόγους που αφορούν στην ολοκλήρωση του αντικειμένου της
σύμβασης και εκτίθενται αναλυτικά, με εξαίρεση το φυσικό και οικονομικό αντικείμενό της και
τον τρόπο υλοποίησης του.

Άρθρο 14

Ειδικές ρυθμίσεις
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1. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης της παραγωγής κάθε έργου ανήκει αποκλειστικά στην
ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης

2. Σε περίπτωση που ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης έχει την
ιδιότητα του σκηνοθέτη ή του ηθοποιού κτλ., μπορεί να κάνει μέχρι μία (1) συνεργασία στο
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κάθε χρόνο, εκτός εάν το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ανεβάζει έργα πέραν των προβλεπόμενων
τριών, οπότε ο αριθμός των επιτρεπόμενων συνεργασιών μπορεί να αυξάνεται αναλόγως.

3. Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση είναι πλαίσιο σύμβασης και το περιεχόμενο της
μπορεί να εξειδικεύεται κάθε φορά με ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλόμενων
μερών, σύμφωνα με όσα παραπάνω ορίζονται, στις οποίες είναι δυνατή η συμμετοχή και άλλων
φορέων του δημόσιου τομέα, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την εκτέλεση του
προγράμματος της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης.

4. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να υπογράφουν μεταξύ τους ειδικότερες συμβάσεις ώστε
να ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα.

5. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι
ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα λοιπά μέλη το δικαίωμα
να αξιώσουν αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση
αρνήσεως, αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους, τα
αντισυμβαλλόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία.

6. Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την εφαρμογή
της παρούσας θα υπάγονται στην υλική και τοπική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Λαμίας.

Άρθρο 15

Τελικές διατάξεις

Η χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι ανεκχώρητη. Εκχώρηση
απαιτήσεων κατά του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή σύναψη δανείων με ενέχυρο
απαίτηση κατά του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, θεμελιώνει λόγο καταγγελίας της
σύμβασης από πλευράς Υπουργείου Πολιτισμού, και Αθλητισμού. Οποιαδήποτε άλλη συμφωνία
που αντίκειται στην παρούσα γενική αρχή είναι άκυρη.

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης είναι υποχρεωμένη να δεχθεί
οποτεδήποτε οικονομικό έλεγχο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τις
αρμόδιες Υπηρεσίες στο πλαίσιο της άσκησης της εποπτείας του.
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Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος
ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ή η καθυστέρηση
στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο μέρος, δεν
μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των Συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από
τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν
αναγνωρίζονται ρητά από την Προγραμματική Σύμβαση.

Άπαντα τα ανωτέρω συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη
και σε πίστωση αυτών υπογράφεται η παρούσα σε πέντε (5) πρωτότυπα, εκ των οποίων έκαστος
των συμβαλλομένων λαμβάνει από ένα (1) και το πέμπτο θα αποδοθεί στην Επιτροπή
Παρακολούθησης της παρούσης.

Οι Συμβαλλόμενοι

1. Για το ΥπουργείοΠολιτισμού και Αθλητισμού Η Υπουργός

ΛίναΜενδώνη

2. Για τηνΠεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας ΟΠεριφερειάρχης

Φάνης Σπανός

3. Για τον Δήμο Λαμιέων Ο Δήμαρχος
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Ευθύμιος Καραίσκος

4. Για τη ΔημοτικήΚοινωφελή Επιχείρηση ΟΠρόεδρος του Δ.Σ.

ΠεριφερειακούΘεάτρου Ρούμελης

Ευθύμιος Καραίσκος

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

Ο κ.Δούρος αρχικά επισήμανε τη θέση της παράταξής του σχετικά με την συζήτηση των
Προγραμματικών Συμβάσεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο,στη συνέχεια εφόσον
αποφασίστηκε να τεθεί το εν λόγω θέμα προς συζήτηση στην Ο.Ε.,ψήφισε ΛΕΥΚΟ
τονίζοντας ότι έχει τοποθετηθεί επί του θέματος σε προηγούμενη συνεδρίαση.

Ο κ.Χρονάς αρχικά δήλωσε πως “Πρόκειται για θέμα αρμοδιότητας του Περιφερειακού
Συμβουλίου. Και εκεί θα έπρεπε να συζητηθεί…. Αν τελικά τεθεί, θα πούμε την γνώμη μας.”
Στη συνέχεια,εφόσον τέθηκε προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή ψήφισε ως εξής:

1. Θεωρούμε πως η πολιτική της Περιφέρειας για την ενίσχυση των πολιτιστικών
δραστηριοτήτων πρέπει να ασκείται με ενιαίο τρόπο και όχι πολυδιασπασμένα και
κατά περίπτωση…..Και προφανώς χωρίς το ενδιάμεσο του ΟΠΑΣΤΕ.

2. Η ετήσια και κατ αποκοπή χρηματοδότηση ενός φορέα προϋποθέτει συστηματική
παρακολούθηση της ασκούμενης Διοίκησης των πεπραγμένων και του
προγραμματισμού του, που δεν γίνεται μέχρι σήμερα.

Σε αυτή την λογική ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.

Ο Αντιπρόεδρος τόνισε: “οι προγραμματικές συμβάσεις έχει αποφασιστεί ότι θα είναι στην
Ο.Ε. για το λόγο ότι το έργο, η υλοποίηση του έχει ήδη αποφασιστεί από το Π.Σ. Κάθε φορά
εξειδικεύεται ο τρόπος υλοποίησής του.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση επειδή πρόκειται για συνεργασία τριών φορέων είναι ο τρόπος
υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης. Το Π.Σ. έχει αποφασίσει ότι θα επιθυμούσε την
χρηματοδότηση μέσω τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας μέχρι το ύψος των 100.000€
για το έργο αυτό.
Στη συνέχεια συμπλήρωσε :“Θεωρώ ότι είναι σωστή η τοποθέτηση μας από την αρχή , η
άποψη μας είναι αυτή ότι από την στιγμή που έχουν ψηφιστεί τα έργα έχει επιλεγεί η
χρηματοδότηση τους δεν υπάρχει λόγος να προσθέτουμε γραφειοκρατία .
Η σειρά των πραγμάτων που ακολουθείται είναι ,εγγράφεται στο τεχνικό πρόγραμμα της
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Περιφέρειας και δηλώνουμε την επιθυμία μας να συμμετέχουμε με 100.000 € για την
υλοποίηση αυτής της προγραμματικής σύμβασης ,ακολουθεί η δέσμευση της σχετικής
πίστωσης μέχρι του ποσού των 100.000€ από την Ο.Ε. ".
Τέλος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι στην προηγούμενη Ο.Ε είχε στείλει στα μέλη σχέδιο της
προγραμματικής και ένα σχέδιο δράσης για τις παραστάσεις και τον σχεδιασμό του
ΔΗΠΕΘΕ.

Ο κ.Αναγνωστάκης αρχικά τόνισε την πάγια θέση της παράταξής του ότι τα θέματα των
Προγραμματικών Συμβάσεων πρέπει να συζητιούνται στο Π.Σ.λόγω αρμοδιότητας,εφόσον
όμως η πλειοψηφία δεν αποδέχθηκε την πρόταση, τοποθετήθηκε αναφέροντας τα
ακόλουθα : “ δεν μπορείτε να νομιμοποιήσετε την επιλογή σας να μην συζητηθεί στο Π.Σ. ,με
την επιχειρηματολογία που συνήθως αξιοποιείτε προκειμένου να απορρίψετε το αίτημα των
παρατάξεων της μειοψηφίας να συζητηθεί το θέμα των προγραμματικών συμβάσεων στο
Π.Σ.
Εδώ είναι πρωτογενές το ζήτημα της προγραμματικής σύμβασης και εμείς επιμένουμε ότι θα
πρέπει να συζητηθεί στο Π.Σ. Εμμένουμε.
Αν δεν γίνει δεκτό εμείς θα καταψηφίσουμε. Η πλειοψηφία δεν δίνει δυνατότητα στο Π.Σ. να
συζητήσει ένα ζήτημα που άπτεται της πολιτιστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας,γιατί το
ΔΗΠΕΘΕ δεν είναι μόνο της Λαμίας ,είναι ΔΗΠΕΘΕ της Ρούμελης .Υπό αυτή την έννοια θα
καταψηφίσουμε”.

Η κα Μπατζελή επεσήμανε ότι με βάση τα δεδομένα της εισήγησης:
«Πρώτον:
Με την αριθμ. 101/2021 (ΑΔΑ: 6Ξ33ΩΛΚ-ΝΧΠ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Λαμιέων εγκρίθηκε το Σχέδιο μονοετούς Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο του
θέματος και ορίστηκαν μέλη στην Επιτροπή Παρακολούθησής της από πλευράς ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
Ρούμελης.
Σκοπός της παρούσης προγραμματικής συμβάσεως είναι η στήριξη του ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ.ΘΕ.
Ρούμελης και η διασφάλιση της λειτουργίας του,
Η ανάγκη σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης προέκυψε, αφενός μεν από
το γεγονός ότι το ΔΗ.ΚΕ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης είναι ο Κύριος του Έργου και αφετέρου
γιατί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει εξασφαλίσει μέρος της χρηματοδότησής του
με την ένταξη του στην πρώτη τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2021 (τροπ. 01).

Δεύτερον βάση της σύμβασης
Άρθρο 1.Η Προγραμματική Σύμβαση αφορά στην εκπόνηση και στην εφαρμογή ενός
προγράμματος συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Λαμιέων και της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης,
με αντικείμενο την ενίσχυση των δράσεων και του προγράμματος της τελευταίας.

- Άρθρο 3 :Τις οικονομικές και λοιπές γενικές υποχρεώσεις της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας

- Άρθρο 7: Α. Οικονομικές υποχρεώσεις

- α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει για την πραγματοποίηση των σκοπών
της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης να καταβάλει στην ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης κατ΄
έτος το ποσό των 100.000 € (Εκατό χιλιάδες ευρώ) για την υλοποίηση των
καλλιτεχνικών σκοπών της Σύμβασης.
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- β. Η Περιφέρεια αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει τα έξοδα κινητικότητας του
θεατρικού σχήματος της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης με σκοπό να πραγματοποιεί
παραστάσεις/περιοδείες εκτός έδρας και εντός της Διοικητικής της Περιφέρειας. Τα
έξοδα αυτά περιλαμβάνονται στην ετήσια οικονομική ενίσχυση που περιγράφεται στην
παράγραφο α. του παρόντος άρθρου».

Η κα Μπατζελή είπε ότι «βάσει και των παραπάνω θέτουμε τους εξής
προβληματισμούς:

-Είναι θετικό ότι έγινε προσαρμογή του σχεδίου σύμβασης από την αρχική.

-Προβλέπεται μονοετής συμμετοχή της Περιφέρειας με το ποσό εκείνου των 100.000 ευρώ,
ποσό πολύ σημαντικό. Επίσης βάση της αρχικής τοποθέτησης του Περιφερειάρχη είχε
ειπωθεί ότι αν είναι η συμμετοχή μας σε ετησία βάση το ποσό συμμετοχής θα ήταν πολύ
χαμηλότερο.

-Θα μπορούσε να συγχρηματοδοτηθεί από πόρους ΟΠΑΣΤΕ εφόσον η ΠΑ εμμένει στην
λειτουργία του οργανισμού αυτού που είναι θεσμικών ορίων της αυτοδιοίκησης-μοναδικοί…
Είναι σκόπιμο και ορθολογικό η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και μάλιστα όταν
προβλέπεται και Προγραμματική Σύμβαση να εξηγείται το θέμα και η σκοπιμότητα του και
μετά να γίνεται η τροποποίηση.

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

-Ο ετήσιος προγραμματισμός για το 2021 των 423.000 ευρώ -όταν μέχρι το 2017 δεν
ξεπερνούσε τα 90.000 ευρώ- είναι σημαντικός για την περίοδο που διανύουμε και από το
γεγονός ότι αν και κοινής οφελείας οργανισμός υπάρχει είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις,
θέμα που αντίκειται στην σύσταση του».

Η κα Μπατζελή αιτιολόγησε τη ψήφο της λέγοντας: “λόγω των παραπάνω θεμάτων για
τα οποία δεν μας έχει δοθεί σαφής εξήγηση των όρων της σύμβασης, της άρνηση σας
να συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο ,θα ψηφίσουμε ΚΑΤΑ της σημερινής
διαδικασίας. Εφόσον το θέμα έρθει στο Π.Σ., συζητηθεί και αποφασιστεί θα
προτείνουμε τον κ. Μπέτσιο για εκπροσώπηση στην Επιτροπή Παρακολούθησης”.

Ο κ.Σιαλμάς ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1.Εγκρίνει τη σύναψη και το σχέδιο μονοετούς Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του
Δήμου Λαμιέων, και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου
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(ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ) Ρούμελης για το ενταγμένο έργο στην πρώτη τροποποίηση του
Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2021 (τροπ. 01),
με τίτλο: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΥΠΟΥΡΓEΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-
ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ - ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ» σύμφωνα με το ως άνω
συνημμένο σχέδιο.

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

3.Ορίζει ένα(1) μέλος στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από πλευράς Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας,τον κ. Κωνσταντίνο Αποστολόπουλο ,Περιφερειακό Σύμβουλο της
παράταξης “Επιμένουμε Στην Καρδιά της Ελλάδας”,με τον αναπληρωτή του,κ.Νικόλαο
Μπέτσιο,Περιφερειακό Σύμβουλο της παράταξης “πατρίδα μας η Στερεά”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 351

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση 1ης τροποποίησης (παράταση προθεσμίας) της Προγραμματικής
Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Δήμο Θηβαίων για την εκτέλεση του
έργου της ΣΑΕΠ766 με ΚΑ. 2018ΕΠ06600020 και τίτλο: «Προμήθεια τοποθέτηση
συνθετικού τάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Καπαρελλίου,Βαγίων, Χωστίων, Δομβραίνας
και Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων»

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.35653/361/09-
03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Σ.Ε.προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού,και αναφέρει τα
κάτωθι:

ΣΧΕΤ.: 1. Την από 19-3-2019 Προγραμματική Σύμβαση και ειδικότερα τα άρθρα 4

(Διάρκεια της σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα), 8 (Όργανο παρακολούθησης της

Προγραμματικής Σύμβασης και αρμοδιότητές του) και 9 (Τροποποιήσεις της

Προγραμματικής Σύμβασης)

2. Το από 16-02-2021 1ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της

Προγραμματικής Σύμβασης.

3. Το με αρ. πρωτ. 2706/18-02-2021 έγγραφο του Δήμου Θηβαίων.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με την αριθ. 398/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκε
η σύναψη και το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και του Δήμου Θηβαίων, για την υλοποίηση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ –
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ –
ΒΑΓΙΩΝ – ΧΩΣΤΙΩΝ –ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ» και
ορίστηκαν εκπρόσωποι της Π.Στ.Ε. στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Στις 19-3-2019 υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας και του Δήμου Θηβαίων, αναγκαία για την εκτέλεση του έργου, στην οποία
προβλέπεται η τροποποίηση της Διάρκειας της σύμβασης–Χρονοδιάγραμμα μετά από
σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (άρθρα 4, 8 &9).
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Η προβλεπόμενη διάρκεια ήταν 21 μήνες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι 12 μήνες.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης συνέταξε το 1ο/16-02-2021
Πρακτικό σύμφωνα με το οποίο προτείνει την παράταση της χρονικής διάρκειας της
προγραμματικής σύμβασης κατά δώδεκα (12) μήνες και την τροποποίηση- προσαρμογή
αντίστοιχα του χρονοδιαγράμματος. Οι λόγοι της παράτασης οι οποίοι υφίστανται είναι: α) η
καθυστέρηση κατά πολύ πέραν του προβλεπόμενου χρόνου, της διαγωνιστικής διαδικασίας,
β) η καθυστέρηση (14-12-2020) της υπογραφής της σύμβασης χωρίς υπαιτιότητα του
αναδόχου, το αντικείμενο της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη, γ) η ολοκλήρωση του αντικειμένου
της Προγραμματικής Σύμβασης και δ) οι ιδιαίτερα δυσχερείς συνθήκες που επικρατούν, λόγω
covid 19.
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ – ΒΑΓΙΩΝ – ΧΩΣΤΙΩΝ – ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥΘΗΒΑΙΩΝ»
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1 Διάρκεια προετοιμασίας και
υλοποίηση Προγραμματικής

Σύμβασης: 38 μήνες

2
Προσυμβατικές διοικητικές

ενέργειες

3
Σύνταξη διακήρυξης και των

τευχών δημοπράτησης

4 Διενέργεια διαδικασιών
ανάθεσης και επιλογής
αναδόχου – υπογραφή

σύμβασης
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5
Υλοποίηση του έργου

6 Παράταση Προγραμματικής
Μέχρι Ολοκλήρωσης του
αντικειμένου

ΛΗΞΗ
19/12/2021
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Ο κ.Δούρος επεσήμανε τη θέση της παράταξής του σχετικά με την συζήτηση των
Προγραμματικών Συμβάσεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο,στη συνέχεια εφόσον αποφασίστηκε
να τεθεί το εν λόγω θέμα προς συζήτηση στην Ο.Ε.,ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Ο κ.Σιαλμάς ομοίως ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Ο κ.Χρονάς αρχικά δήλωσε πως “Πρόκειται για θέμα αρμοδιότητας του Περιφερειακού
Συμβουλίου. Και εκεί θα έπρεπε να συζητηθεί…. Αν τελικά τεθεί, θα πούμε την γνώμη μας”.
Στη συνέχεια,εφόσον τέθηκε το εν λόγω θέμα προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή,
ψήφισε ως εξής: “Σημειώνοντας πως η καθυστέρηση που υπάρχει – κατά την εκτίμηση μας –
οφείλεται κυρίως στην διαγωνιστική διαδικασία και την υλοποίηση της από πλευράς των
υπηρεσιών.
Θα αποδεχτούμε την εισήγηση, επισημαίνοντας πως οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει πάντα να
επιταχύνουν την προετοιμασία και την υλοποίηση των διαγωνισμών”.

Ο κ. Αναγνωστάκης αρχικά τόνισε την πάγια θέση της παράταξής του ότι τα θέματα των
Προγραμματικών Συμβάσεων πρέπει να συζητιούνται στο Π.Σ. λόγω αρμοδιότητας, εφόσον
όμως η πλειοψηφία δεν αποδέχθηκε την πρόταση, τοποθετήθηκε επί της ουσίας και συμφώνησε
με την εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει :
α)την 1η τροποποίηση της από 19-3-2019 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Θηβαίων, για την υλοποίηση του έργου της ΣΑΕΠ766 με ΚΑ.
2018ΕΠ06600020 και τίτλο: «Προμήθεια τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στα γήπεδα
ποδοσφαίρου Καπαρελλίου, Βαγίων Χωστίων, Δομβραίνας και Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων»
που αφορά την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά δώδεκα (12) μήνες, με ημερομηνία
λήξης στις 19-12-2021 καθώς και
β)το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του Παραρτήματος (συνημμένο χρονοδιάγραμμα), το
οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 1ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 19-3-2019 Προγραμματική Σύμβαση.

2. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη, ως νόμιμο εκπρόσωπο για την υπογραφή της 1ης
τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 352

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΘΕΜΑ 23ο:Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2022-2025
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.50520/1019/12-03-

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

Ο κ. Χρονάς ψήφισε ΚΑΤΑ αιτιολογώντας την ψήφο του ως ακολούθως:“Στα πλαίσια του
συζητούμενου θέματος, σαν ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, οφείλουμε να σημειώσουμε :

1. Θεωρούμε απολύτως απαραίτητο να εκσυγχρονίσουμε τον οργανισμό της Περιφέρειας
προκειμένου να αυξήσουμε τις δυνατότητες της να ικανοποιεί τις πολύπλευρες σύγχρονες
λαϊκές ανάγκες.
Εκτιμούμε πως σε αυτά τα πλαίσια χρειάζεται να ενδυναμωθεί η Τεχνική Υπηρεσία και οι
υπηρεσίες παροχής κοινωνικής υποστήριξης και φροντίδας.
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Εκτιμούμε πως πρέπει να φροντίσουμε για την γρήγορη μελέτη επίλυσης τεχνικών και
κοινωνικών προβλημάτων.

2. Θεωρούμε απαραίτητο να αναπροσαρμόσουμε το προσοντολόγιο και τον εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας, αξιοποιώντας εκατοντάδες νέους
επιστήμονες που μένουν άνεργοι ή υλοποιούν αλλότρια καθήκοντα παρότι έχουν
περισσότερες δυνατότητες.

Σε αυτή την βάση, εκτιμούμε πως η πρόταση σας για τις συγκεκριμένες θεσεις συντηρεί την
μιζέρια στην λειτουργία της Περιφέρειας.
Χρήσιμες οι θέσεις που ζητά η εισήγηση, αλλά πολύ λιγότερες από αυτές που χρειάζονται.
Πιστεύουμε πως η εισήγηση σας είναι εναρμονισμένη με τις πολιτικές που υποβαθμίζουν τις
δημόσιες υπηρεσίες, προσφέροντας πόντους στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
Στην πράξη υιοθετείτε την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας, τους συμβούλους με
συμβάσεις έργου, τις εργολαβίες ενοικίασης προσωπικού, τις ΚΟΙΝΣΕΠ, τα ΣΔΙΤ και διάφορα
ημιανεξάρτητα και στην πράξη ανεξέλεγκτα σχήματα, όπως οι ποικιλώνυμες αναπτυξιακές.….
Σε αυτή την πολιτική λογική….. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση”.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε ΛΕΥΚΟ, αναλύοντας τα εξής:

“Είμαστε εγκλωβισμένοι σε μια πολύ σκληρή πραγματικότητα, πέρα από το ένα προς ένα, που
ισχύει για τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, πέρα από το ότι ο πολυετής σχεδιασμός γίνεται
την τελευταία στιγμή και η όλη αυτή η διαδικασία θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα για
να μην είμαστε τώρα υπό το βάρος μιας χρονικής πίεσης, δυστυχώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε
μια προσπάθεια απαξίωσης της αυτοδιοίκησης και είμαστε μπροστά σε μια κυβερνητική επιλογή
ιδιωτικοποίησης της.
Θεωρώ ότι αναδεικνύεται η αναγκαιότητα υλοποίησης της πρότασης που είχε κατατεθεί σε
προγενέστερο χρόνο, σε συνεδρίαση μας, για τη δυνατότητα να έρθουν σε επικοινωνία τα μέλη
της Ο.Ε. με τις αρμόδιες διευθύνσεις, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε μια συνολική εικόνα όπως ως
προς τις ελλείψεις και τα κενά. Πάλι αναδεικνύεται η αναγκαιότητα μιας κουβέντας για το τι
Περιφέρεια θέλουμε, ποιο οργανόγραμμα πιστεύουμε ότι μπορεί να υπηρετήσει την αναπτυξιακή
της πορεία, να δούμε με βάση τις υπαρκτές δυνατότητες, τι πρέπει να στοχεύσουμε .
Προφανώς όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης θα πρέπει να έχουν μια δυνατότητα προσφοράς
στο δημόσιο και άρα να γίνονται προσλήψεις ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ. Όταν όμως εμείς οι ίδιοι
αναγνωρίζουμε ότι έχουμε έλλειμμα σε επιστημονικό προσωπικό και βλέπουμε ότι υπάρχουν
πολλές αιτήσεις για ΔΕ, ανεξάρτητα αν αυτό πηγάζει από την αντικατάσταση των υπαλλήλων με
το αντίστοιχο προσοντολόγιο, θεωρώ ότι πρέπει να μας προβληματίσει και να πάμε σε μια
αναθεώρηση.
Υπό αυτή την έννοια επισημαίνω ότι πρώτον ο κεντρικός σχεδιασμός ήταν ελλιπής, δεύτερον ότι
υπάρχουν τα συγκεκριμένα πλαίσια τα οποία λειτουργούν ασφυκτικά και δεν επιτρέπουν την
ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων, που έχει η περιφέρεια μας και τρίτον ως
πλειοψηφία έχετε μια συνολικότερη εικόνα που εμείς δεν έχουμε ως παράταξη της μειοψηφίας.
Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ”.

Ο κ. Δούρος ψήφισε ΛΕΥΚΟ,αναλύοντας το ακόλουθο σκεπτικό: “Είναι άλλο η αποστολή
στοιχείων και άλλο ο σχεδιασμός για το τι πρέπει να κάνουμε ως περιφέρεια.
Επί της ουσίας έχουμε πει πολλές φορές και λόγω της κινητικότητας και το έχω καταθέσει
κιόλας ,πρέπει να υπάρξει ένα καινούργιο οργανόγραμμα της περιφέρειας σύμφωνα με τις
ανάγκες που προκύπτουν .Όχι μόνο των συνταξιοδοτήσεων, αλλά και των καινούργιων
συνθηκών και αναγκών που προκύπτουν από τα διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία
ουσιαστικά κανείς δεν μπορεί να διαχειριστεί .
Έχουμε πει πολλές φορές και σε θέματα συμβούλων και το έχετε δει στις ψηφοφορίες μας, ότι
πάντα πρέπει να αξιοποιούνται τα στελέχη της περιφέρειας και ουσιαστικά θα πρέπει να
αναβαθμίζονται σε τέτοιο σημείο ώστε να είναι συνεργάτες μόνιμοι, σε οποιαδήποτε περιφερειακή
αρχή, είτε τη σημερινή ,είτε και τις μελλοντικές.
Μιλάμε για το 2021-2025 που και θεωρητικά και πρακτικά θα υπάρξουν δύο περιφερειακές

ΑΔΑ: ΩΘ1Ε7ΛΗ-Μ7Π



77

αρχές . Εμείς καλούμαστε σε αυτό το σημείο ,σε αυτή την χρονική στιγμή να έχουμε μια
γενικότερη εικόνα και να δώσουμε εκείνα τα στοιχεία αναγκών σε προσωπικό τα οποία θα
χρειαστεί και η τωρινή περιφερειακή αρχή αλλά και η μελλοντική .
Όσον αφορά την αποστολή στοιχείων, αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει γιατί είναι το
γραφειοκρατικό κομμάτι , σχετικά με το τι προσλήψεις πρέπει να γίνουν.
Πρέπει να γίνει μια συζήτηση με κατάθεση προτάσεων, αφού υπάρξει πρώτα ένας συγκεκριμένος
σχεδιασμός αναγκών που θα το θέσετε εσείς στο Π.Σ. και στην Ο.Ε. με το τι προσωπικό
έχουμε,πόσοι πρέπει να προσληφθούν και ποιος είναι ο μελλοντικός σχεδιασμός.
Θα ψηφίσω ΛΕΥΚΟ αλλά είμαι ανοιχτός στην συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει”.

Η κα Μπατζελή τόνισε ότι βάσει των δεδομένων της εισήγησης:

“- υπάρχει έγγραφο το οποίο περιήλθε στην Υπηρεσία μας με το υπ. αριθμ. πρωτ. 45112/8-3-
2020 όμοιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, παρέχει οδηγίες
σχετικά με την υποβολή σχεδίου τετραετούς προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων (2022-2025)
για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

- Το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών περιλαμβάνει : την επεξεργασία σχεδίου, την λήψη της
σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή, ως αρμοδίου οργάνου και την καταχώρηση
των σχεδίων στην ειδική εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού
Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) προς περαιτέρω επεξεργασία.

- Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί και θα πρέπει να ακολουθήσουν οι φορείς, έχουν τεθεί
ορισμένοι σοβαροί περιορισμοί : το σύνολο των ετήσιων εκτιμώμενων αναγκών πρόσληψης
που δηλώνει ο φορέας δηλ. το σύνολο των θέσεων προς κάλυψη μέσω προσλήψεων για
κάθε έτος θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο προς το σύνολο των αυτοδίκαιων εκτιμώμενων
αποχωρήσεων.

Συνεχίζοντας η κα Μπατζελή είπε: «Διατυπώνουμε τους εξής προβληματισμούς:

- Είχαμε καταθέσει δύο φορές ερωτήσεις επί του θέματος- στην ΟΕ στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων της και στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο- το οποίο είναι κρίσιμο για την
λειτουργία του Οργανισμού της Περιφερείας ο οποίος και επαναλαμβάνουμε ότι θα πρέπει να
επανεξεταστεί και να προσαρμοστεί στις νέες αρμοδιότητες και ανάγκες της Περιφέρειας.
Συνεχίζετε όμως την προσφιλή σας μέθοδο «τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα» .

- Πριν στεγνώσει το μελάνι από την ερώτησή μας «φέρατε» τον προγραμματισμός για το
ανθρώπινο δυναμικό με μια περιγραφική εισήγηση, χωρίς αιτιολόγηση των θέσεων στα
πλαίσια των αναγκών και των δραστηριοτήτων που θα ακολουθήσει η Περιφέρεια. Είναι
ανάγκη να απεικονίζεται η πραγματική κατάσταση των υφιστάμενων θέσεων στις οργανικές μας
μονάδες (ανά κατηγορία – κλάδο – ειδικότητα - περίγραμμα θέσης εργασίας) ανά Περιφερειακή
Ενότητα και ανά οργανική μονάδα, και όχι όπως είναι σήμερα ενιαίες σε κλάδους , δεδομένου ότι
ο Ο.Ε.Υ. είναι δυναμικός και μεταβάλλεται συνεχώς ανάλογα με τις ανάγκες και τις αρμοδιότητες
που μεταβιβάζονται ή δημιουργούνται.

- Έρχεται το θέμα ως μια τυπική διαδικασία, χωρίς ουσιαστική συζήτηση στην ΟΕ και
στο ΠΣ για ένα θέμα που κρίνεται η λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα της Περιφέρειας.
Όσο και αν σας «βοηθήσει» η ιδιωτικοποίηση των δημοσιών συμβάσεων και προμηθειών με την
είσοδο των ιδιωτών σε πολλές διαγωνιστικές διαδικασίες ,δεν μπορείτε να αποστεώσετε την
διοίκηση και να την καταδικάσετε σε στασιμότητα. Θα συμβάλλετε με την σειρά σας στην
αποδυνάμωση του ρόλου της Περιφέρειας.

- Από την αποστεωμένη εισήγηση φαίνεται ότι ως το 2025 θα υπάρχουν 78 αυτοδίκαιες
αποχωρήσεις. Πέρα από αυτό σίγουρα θα υπάρξουν και εθελούσιες αποχωρήσεις υπαλλήλων
που δεν διατυπώνονται και ως υπόθεση εργασίας όπως γίνεται σε κάθε συγκρότηση και
επανασχεδιασμό Οργανογράμματος. Προτείνονται 71 προσλήψεις.
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- Έπρεπε να είχε γίνει μελέτη «ανάλυσης- σκοπιμότητας-προβλέψεων» που θα
συμπεριλάμβανε και συνεντεύξεις από τους διοικητικούς για την λειτουργία τους, τις προοπτικές,
τις νέες ανάγκες, την κινητικότητα. Καθώς και των υπηρεσιών προτεραιότητας λογω των νέων
πολιτικών που συγκεντρώνονται στην Αυτοδιοίκηση, όπως αγροτικής ανάπτυξης ,περιβάλλοντος,
κλιματικών αλλαγών, φυσικών καταστροφών και διαχείρισης κρίσεων ,τεχνικών υπηρεσιών.

- Η εισήγηση δεν είναι σε σωστή κατεύθυνση και φέρετε πολιτικές ευθύνες και σκορπίσατε
πολύτιμο χρόνο να πάρετε αποφασίσεις για τοποθετήσεις υπαλλήλων μεταβατικού χαρακτήρα
με συγκυριακά κριτήρια που μόνο δυσλειτουργία θα προκαλέσουν.

- Το θέμα των προσλήψεων είναι κατά κύριο λόγο ευθύνη της ίδιας της κυβέρνησης που
ήδη έχει καθυστερήσει για να προχωρήσει σε στήριξη του διοικητικού μηχανισμού των
Περιφερειών».
Κατά την ψηφοφορία η κα Μπατζελή τόνισε ότι “για τους παραπάνω λόγους που
αναπτύξαμε ,ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας
διοίκησης 2022 - 2025 ,ως ακολούθως:

Π.Ε
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ /

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 2022 ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2 2023 ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 2023 ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 2024 ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2 2024 ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 2024 ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2 2024 ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 2025 ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 2025 ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΟΔΗΓΩΝ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 2025 ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
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ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 2025 ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ 14

Π.Ε
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ /

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ 1 2022 ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΕΥΒΟΙΑΣ 2 2022 ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΥΒΟΙΑΣ 2 2022 ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΥΒΟΙΑΣ 2 2022 ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΥΒΟΙΑΣ 1 2022 ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ 3 2022 ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

ΕΥΒΟΙΑΣ 1 2022 ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ 2 2023 ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΥΒΟΙΑΣ 1 2023 ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

ΕΥΒΟΙΑΣ 1 2023 ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ 2 2024 ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΥΒΟΙΑΣ 1 2024 ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΥΒΟΙΑΣ 2 2024 ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΕΥΒΟΙΑΣ 1 2025 ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΟΔΗΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 21
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Π.Ε
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ /

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1 2022 ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - 2023 - - -

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1 2024 ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - 2025 - - -

ΣΥΝΟΛΟ 2

Π.Ε
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ /

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2 2022 ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 2022 ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 2022 ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 2022 ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 2023 ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΩΝ
ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 5 2023 ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΣ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ (3)
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ (2)

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 2023 ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 2023 ΠΕ Ι.Δ.Α.Χ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 2023 ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΙΑΤΡΩΝ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 3 2023 ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 2023 ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 2023 ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 2024 ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2 2024 ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 2024 ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 2024 ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 2024 ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 2025 ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 2025 ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 2025 ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 2025 ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΟΔΗΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 29

Π.Ε
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ /

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΦΩΚΙΔΑΣ 1 2022 ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΦΩΚΙΔΑΣ 1 2022 ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΦΩΚΙΔΑΣ 1 2023 ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΦΩΚΙΔΑΣ 1 2024 ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 353

ΘΕΜΑ 24ο:Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους ΟΤΑ α΄
και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.51477/1034/11-03-
2021 σε ορθή επανάληψη, έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Π.Σ.Ε.προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Δούρος ψήφισε ΛΕΥΚΟ,αναλύοντας το ακόλουθο σκεπτικό: “Είναι άλλο η αποστολή
στοιχείων και άλλο ο σχεδιασμός για το τι πρέπει να κάνουμε ως περιφέρεια.
Επί της ουσίας έχουμε πει πολλές φορές και λόγω της κινητικότητας και το έχω καταθέσει
κιόλας ,πρέπει να υπάρξει ένα καινούργιο οργανόγραμμα της περιφέρειας σύμφωνα με τις
ανάγκες που προκύπτουν .Όχι μόνο των συνταξιοδοτήσεων, αλλά και των καινούργιων
συνθηκών και αναγκών που προκύπτουν από τα διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία
ουσιαστικά κανείς δεν μπορεί να διαχειριστεί .
Έχουμε πει πολλές φορές και σε θέματα συμβούλων και το έχετε δει στις ψηφοφορίες μας, ότι
πάντα πρέπει να αξιοποιούνται τα στελέχη της περιφέρειας και ουσιαστικά θα πρέπει να
αναβαθμίζονται σε τέτοιο σημείο ώστε να είναι συνεργάτες μόνιμοι, σε οποιαδήποτε περιφερειακή
αρχή, είτε τη σημερινή ,είτε και τις μελλοντικές.
Μιλάμε για το 2021-2025 που και θεωρητικά και πρακτικά θα υπάρξουν δύο περιφερειακές
αρχές . Εμείς καλούμαστε σε αυτό το σημείο ,σε αυτή την χρονική στιγμή να έχουμε μια
γενικότερη εικόνα και να δώσουμε εκείνα τα στοιχεία αναγκών σε προσωπικό τα οποία θα
χρειαστεί και η τωρινή περιφερειακή αρχή αλλά και η μελλοντική .
Όσον αφορά την αποστολή στοιχείων, αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει γιατί είναι το
γραφειοκρατικό κομμάτι , σχετικά με το τι προσλήψεις πρέπει να γίνουν.
Πρέπει να γίνει μια συζήτηση με κατάθεση προτάσεων, αφού υπάρξει πρώτα ένας συγκεκριμένος
σχεδιασμός αναγκών που θα το θέσετε εσείς στο Π.Σ. και στην Ο.Ε. με το τι προσωπικό
έχουμε,πόσοι πρέπει να προσληφθούν και ποιος είναι ο μελλοντικός σχεδιασμός.
Θα ψηφίσω ΛΕΥΚΟ αλλά είμαι ανοιχτός στην συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει”.

Η κα Μπατζελή ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε ΛΕΥΚΟ, με βάση το σκεπτικό που κατέθεσε στο προηγούμενο
θέμα.

Ο κ. Χρονάς ψήφισε ΚΑΤΑ αιτιολογώντας την ψήφο του ως ακολούθως:“Οι ανάγκες που
προτίθεσθε να καλύψετε με αυτές τις θέσεις είναι πάγιες και σταθερές….
Συνεπώς η αιτιολογία αυτών των προσλήψεων σχετίζεται με την όπως – όπως συγκάλυψη
πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας, σε καταφανή αντίφαση με τα αιτήματα των εργαζομένων
για πρόσληψη προσωπικού με πλήρη ασφαλιστικά και μισθολογικά δικαιώματα.
Με αυτή την διαδικασία δημιουργείτε συνθήκες πολιτικής ομηρίας χιλιάδων ανέργων,
εκμεταλλευόμενοι τις μεγάλες υπαρκτές τους ανάγκες.….

ΦΩΚΙΔΑΣ 1 2024 ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ

ΦΩΚΙΔΑΣ - 2025 - -

ΣΥΝΟΛΟ 5
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Σε αυτή την βάση, αν και αυτές οι θέσεις είναι χρήσιμες και αναγκαίες, πολιτικά θα
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση, δηλώνοντας πως θα κάνουμε ότι μπορούμε οι διαδικασίες
πρόσληψης να γίνουν με διαφανή και αδιάβλητο τρόπο.
Σε κάθε περίπτωση, θα αγκαλιάσουμε όσους προσληφθούν…. Θα επιμείνουμε για την εγγραφή
τους στα Σωματεία και θα συμπαρασταθούμε στον αγώνα τους για το αναφαίρετο δικαίωμα στην
δουλειά”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την πρόσληψη,κατά Π.Ε.,του ακόλουθου προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για το έτος 2021,στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1 - - -
ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού - 1 - -

Σύνολο Π. Ε. Βοιωτίας 1 1 - -

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικών - Έργων Υποδομής) - 1 - -
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων - - 1 -

Σύνολο Π. Ε. Ευρυτανίας - 1 1 -

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΤΕ Δ
Ε ΥΕ

ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδικότητα Κτηνιάτρων) 2 - - -
ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (ειδικότητα

Εποπτών Δημόσιας Υγείας) - 2 - -

Σύνολο Π. Ε. Εύβοιας 2 2 - -

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδικότητα Γεωπόνων) 1 - - -
ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδικότητα Κτηνιάτρων) 1 - - -
ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα Μηχανικών Περιβάλλοντος) 1 - - -
ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (ειδικότητα

Εποπτών Δημόσιας Υγείας) - 1 -

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (ειδικότητα Διοικητικού -
Λογιστικού) - - 1 -

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (ειδικότητα
Διαμορφωτών Γαιών 3.5 t.) - - 1

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (ειδικότητα
Προωθητήρων Γαιών 1.4 t.) - - 1 -

Σύνολο Π. Ε. Φθιώτιδας 3 1 3 -

ΑΔΑ: ΩΘ1Ε7ΛΗ-Μ7Π
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 354

ΘΕΜΑ 25ο:Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με κάλυψη της δαπάνης υπό
μορφή αντιτίμου για το έτος 2021

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.48861/970/11-03-
2021,σε ορθή επανάληψη έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε ΛΕΥΚΟ, με βάση το σκεπτικό που κατέθεσε στα προηγούμενα
θέματα σχετικά με τον πολυετή σχεδιασμό και τις προσλήψεις προσωπικού.

Η κα Μπατζελή ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Ο κ. Χρονάς ψήφισε ΚΑΤΑ αιτιολογώντας την ψήφο του ως ακολούθως:“Πρόκειται για μια
ακόμη απαράδεκτη συμβολή στην αποσάθρωση των εργασιακών σχέσεων, στα πλαίσια της
απαράδεκτα απελευθερωμένης αγοράς εργασίας, που βαθαίνει την εκμετάλλευση των
εργαζομένων και κατηγοριοποιεί ακόμη και την περίπτωση των Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου Εργαζόμενους….
Συνεπώς η αιτιολογία αυτών των προσλήψεων σχετίζεται με την όπως – όπως συγκάλυψη
πραγματικών αναγκών της υπηρεσίας, σε καταφανή αντίφαση με τα αιτήματα των εργαζομένων
για πρόσληψη προσωπικού με πλήρη ασφαλιστικά και μισθολογικά δικαιώματα.
Με αυτή την διαδικασία δημιουργείτε συνθήκες πολιτικής ομηρίας χιλιάδων ανέργων,
εκμεταλλευόμενοι τις μεγάλες υπαρκτές τους ανάγκες.….
Σε αυτή την βάση, αν και αυτές οι θέσεις είναι χρήσιμες και αναγκαίες, πολιτικά θα
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση, δηλώνοντας πως θα κάνουμε ότι μπορούμε οι διαδικασίες
πρόσληψης να γίνουν με διαφανή και αδιάβλητο τρόπο.
Σε κάθε περίπτωση, θα αγκαλιάσουμε όσους προσληφθούν…. Θα επιμείνουμε για την εγγραφή
τους στα Σωματεία και θα συμπαρασταθούμε στον αγώνα τους για το αναφαίρετο δικαίωμα στην
δουλειά”.

Ο κ. Δούρος ψήφισε ΛΕΥΚΟ,αναλύοντας το σκεπτικό του: “Είναι άλλο η αποστολή στοιχείων και
άλλο ο σχεδιασμός για το τι πρέπει να κάνουμε ως περιφέρεια.
Επί της ουσίας έχουμε πει πολλές φορές και λόγω της κινητικότητας και το έχω καταθέσει
κιόλας ,πρέπει να υπάρξει ένα καινούργιο οργανόγραμμα της περιφέρειας σύμφωνα με τις
ανάγκες που προκύπτουν .Όχι μόνο των συνταξιοδοτήσεων, αλλά και των καινούργιων
συνθηκών και αναγκών που προκύπτουν από τα διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία
ουσιαστικά κανείς δεν μπορεί να διαχειριστεί .
Έχουμε πει πολλές φορές και σε θέματα συμβούλων και το έχετε δει στις ψηφοφορίες μας, ότι
πάντα πρέπει να αξιοποιούνται τα στελέχη της περιφέρειας και ουσιαστικά θα πρέπει να
αναβαθμίζονται σε τέτοιο σημείο ώστε να είναι συνεργάτες μόνιμοι, σε οποιαδήποτε περιφερειακή

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητα Πολιτικών Μηχανικών) 1 - - -
Σύνολο Π. Ε. Φωκίδας 1 - - -

ΑΔΑ: ΩΘ1Ε7ΛΗ-Μ7Π
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αρχή, είτε τη σημερινή ,είτε και τις μελλοντικές.
Μιλάμε για το 2021-2025 που και θεωρητικά και πρακτικά θα υπάρξουν δύο περιφερειακές
αρχές . Εμείς καλούμαστε σε αυτό το σημείο ,σε αυτή την χρονική στιγμή να έχουμε μια
γενικότερη εικόνα και να δώσουμε εκείνα τα στοιχεία αναγκών σε προσωπικό τα οποία θα
χρειαστεί και η τωρινή περιφερειακή αρχή αλλά και η μελλοντική .
Όσον αφορά την αποστολή στοιχείων, αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει γιατί είναι το
γραφειοκρατικό κομμάτι , σχετικά με το τι προσλήψεις πρέπει να γίνουν.
Πρέπει να γίνει μια συζήτηση με κατάθεση προτάσεων, αφού υπάρξει πρώτα ένας συγκεκριμένος
σχεδιασμός αναγκών που θα το θέσετε εσείς στο Π.Σ. και στην Ο.Ε. με το τι προσωπικό
έχουμε,πόσοι πρέπει να προσληφθούν και ποιος είναι ο μελλοντικός σχεδιασμός.
Θα ψηφίσω ΛΕΥΚΟ αλλά είμαι ανοιχτός στην συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την πρόσληψη στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Βοιωτίας,του ακόλουθου
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού έργου χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για το
έτος 2021, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου [άρθρο 48 του Ν. 4325/2015 (Φ.Ε.Κ.
A΄ 47)]:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 355

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστείδης Τασιός Δημήτριος Βουρδάνος Ουρανία Ντριβαλά

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Μαρία Αναγνώστου

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Κατερίνα Μπατζελή

Αναστάσιος Χρονάς

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων - - 1 -
ΥΕ Εργατών - - - 1
Σύνολο Π. Ε. Βοιωτίας - - 1 1

ΑΔΑ: ΩΘ1Ε7ΛΗ-Μ7Π
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