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Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ.
Καλυβίων 2, 3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 13 Απριλίου 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)
72537/575/09-04-2021 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. 14/06-04-2021 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση εγγράφων στον
Κωνσταντίνο Κατσιάνο.

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της αίτησης αναίρεσης και των
πρόσθετων λόγων αναίρεσης του Παναγιώτη Σταμπέλου & ορισμός συμβολαιογράφου
για τη σύνταξη πληρεξουσίου.
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ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση: α) πρακτικών αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού
Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: “Παροχής υπηρεσιών για τον έλεγχο των
δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της Παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους
ελαιώνες A & B τμήματος στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης
του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 στην Π.Ε.Βοιωτίας», β) ανάδειξη προσωρινού
μειοδότη και γ)συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της
κατακύρωσης.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 5ο: Α.«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις
ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021».
Β. «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό δημοσίων
Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 071) για δαπάνες, προμήθειες,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021».
Γ. «Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 398/13/30-03-2021 απόφασης της Οικ. Επιτροπής
Π.Σ.Ε., περί Έγκρισης Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης
και λοιπών εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας,έτους 2021».

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».

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

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών εργασιών, ετήσιων
συνδρομών και παροχής υπηρεσιών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και
υλοποίησης έργων από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071),
Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας».

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας η οποία
απαιτείται λόγω τροποποιήσεως των σχετικών συμβάσεων και αύξησης του φυσικού
και Οικονομικού αντικειμένου.

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς
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Ελλάδας στην Π.Ε Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση: α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ»,
προϋπολογισμού 60.000,00 € άνευ ΦΠΑ, β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση: α) διενέργειας συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για την
προμήθεια με τίτλο :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΧΙΟΝΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΩΚΙΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 58.500,00 € με ΦΠΑ και β)
των όρων της σχετικής διακήρυξης,Π.Ε.Φωκίδας.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 13ο: Ανάκληση της υπ’αριθμ. 63/19-1-2021 (πρακτικό 3ο, ΑΔΑ:6ΙΜΓ7ΛΗ-503)
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατ’
εφαρμογή της 620/2021 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(Α.Ε.Π.Π.) και των διατάξεων του άρθρου 367 του Ν.4412/2016, σχετικά με τον ανοικτό,
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη «Διαχείριση άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας
Κωπαϊδικού Πεδίου 2020-2021», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 140.000,00 €,
συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ & δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΑΡΤΟΥ –
ΘΕΣΠΙΕΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ) ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΙΣ 04 – 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2020»,υποέργο :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ-
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΩΠΑΙΔΑΣ»,προϋπολογισμού 500.000,00€ με ΦΠΑ ,Π.Ε.
Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ – ΜΑΡΑΘΟΣ (Α΄ΦΑΣΗ)» και ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου,προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση 1ου πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής-
οικονομικής προσφοράς και ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου :«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 3
ΝΕΟΧΩΡΙ ΥΠΑΤΗΣ-ΠΥΡΓΟΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΜΕΣΟΧΩΡΙ», προϋπολογισμού 187.000,00
€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»,προϋπολογισμού 400.000,00 €
με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.
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ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ
ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΟΥ
ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΟΝ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΝΑΝΤΗΣ ΑΠΟ: Χ
αρχή=400116, Ψαρχή=4289469 ΕΩΣ Χ πέρας =402486, Ψ πέρας = 4285258»,
προϋπολογισμού 560.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -
Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΨΗ»,
προϋπολογισμού 54.250,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 20ο: Λήψη απόφασης περί μερικής αποδοχής της από 22-02-2021 αίτησης –
όχλησης αποζημίωσης θετικών ζημιών της κοινοπραξίας «ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
– GREEN & SPACE E.Π.Ε.», αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ
ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΙΝΑΧΟ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ – ΜΑΡΜΑΡΩΝ»,Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής -
οικονομικής προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, υποέργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ, ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ & ΚΑΡΥΣΤΟΥ», του
έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ
Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ»,προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου : «Γ΄ ΦΑΣΗ ΛΙΜΕΝΑ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ»,προϋπολογισμού 10.000.000,00€ με ΦΠΑ,Π.Ε.Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της
σύμβασης του έργου :«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ
ΟΔΟΥ ΡΟΒΙΕΣ-ΗΛΙΑ-Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ»,προϋπολογισμού 8.000.000,00€ με
ΦΠΑ ,Π.Ε.Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 24ο: Διενέργεια κλήρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 90
του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, μεταξύ των οικονομικών
φορέων που υπέβαλλαν ισότιμες προσφορές,σχετικά με έγκριση αποτελέσματος
διαπραγμάτευσης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στην επαρχιακή οδό γέφυρα
Πουρνού - Μίστρος»,προϋπολογισμού 2.900.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) Π.Ε. Εύβοιας,(6ο
υποέργο του έργου με Κ.Α. 2020ΕΠ86600011).

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2017»,αναδόχου:ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΙΩΑΝΝΗ Ζ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ.
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ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)», αναδόχου ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 27ο: α)Έγκριση της προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και των λοιπών
συμβατικών τευχών του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΩΠΑΙΔΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ETOYΣ 2021» ,προϋπολογισμού
74.400,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
β)Ορισμός της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως υπηρεσίας που θα διενεργήσει τη δημοπρασία για
την ανάθεση του έργου του θέματος.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 64883/249/31-03-2021 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή
ιδιωτικών μηχανημάτων στον αποχιονισμό και ρίψη άλατος του επαρχιακού οδικού
δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας, την 31/03/2021.

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου
«Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε. Φωκίδας.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση τροποποίησης μαθητικού δρομολογίου επί της αριθ. 1ης
Πρόσκλησης «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας &
Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητα Βοιωτίας για τα
σχολικά έτη: 2020-2021, 2021-2022, στα πλαίσια του Δ.Σ.Α

ΘΕΜΑ 31ο: Διόρθωση της υπ’αριθμ. 420/30-03-2021 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε. (ΑΔΑ:ΨΨΔ57ΛΗ-ΠΘ5), σχετικά με την έγκριση πρακτικού
κατακύρωσης της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών και
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ της 1ης πρόσκλησης υποβολής
προσφορών ανάθεσης συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε.Βοιωτίας,
για τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021- 2022.

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση των υπ’ αριθμ. 35 & 36 πρακτικών της επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την
ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων
σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα έτη: 2020-2021/2021-2022», συνολικού
προϋπολογισμού 23.785,27€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης
30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση
του ΕΣΗΔΗΣ - (Αριθμ. 6ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ.
Πρωτ.50185/1974/10-03-2021).
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ερέτριας με τίτλο
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)».

ΘΕΜΑ 34ο: α)Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μακρακώμης για το ενταγμένο έργο στο Τεχνικό
Πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2018 με τίτλο: «Διαμόρφωση χώρου,
προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση της παιδικής χαράς Τ.Κ.
Πιτσίου Δήμου Μακρακώμης».
β)Εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της σύμβασης και γ) ορισμός
μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΘΕΜΑ 35ο: α) Έγκριση σύναψης του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, με την
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ» για τη διάθεση ακατέργαστου ύδατος για το έτος 2021».
β)Εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της σύμβασης και γ) ορισμός
μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

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 :

Μέσω της εφαρμογής “e-presence” συμμετείχαν:ο Αντιπεριφερειάρχης και
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Αριστείδης Τασιός, o Αντιπεριφερειάρχης κ. Ηλίας
Μπουρμάς ο οποίος αναπλήρωσε τον κ.Δημήτριο Βουρδάνο και τα μέλη κ.κ. Αικατερίνη
Καλαντζή, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Μαρία Αναγνώστου, Χρήστος
Δούρος,Δημήτριος Αναγνωστάκης,Νικόλαος Μπέτσιος ο οποίος αναπλήρωσε την κα
Μπατζελή και Αναστάσιος Χρονάς .

Στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην έδρα της Περιφέρειας, με φυσική παρουσία
στο χώρο παραβρέθηκε το τακτικό μέλος κ.Βασίλειος Σιαλμάς.

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1.Η κα Ζωή Κολοβού,Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας της Π.Στ.Ε,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.

2.Ο κ.Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής
Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος της Π.Στ.Ε.,μέσω της
εφαρμογής “e-presence”.

3.Ο κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Στ.Ε

4.Η κα Περσεφόνη Ιωαννίδου,Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξης της Π.Στ.Ε

5.Η κα Αγλαΐα Μέγκου ,Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Φωκίδας,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.

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
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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:
«Λαϊκή Συσπείρωση»,«Στερεά Υπεροχής»,«Ενωτική Περιφερειακή κίνηση
Απ.Γκλέτσος»,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.

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

ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Πολιτική Επικαιρότητα.

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας ετοιμάζουν νομοσχέδιο ως το αναγκαίο
συμπλήρωμα του « Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης » που παρουσίασε πρόσφατα η
κυβέρνηση.
Τα μέτρα που προβλέπονται σε αυτό το νομοσχέδιο αποτελούν τους "όρους" της
ανάκαμψης που επιθυμούν το κεφάλαιο και η ΕΕ…. Με ακόμη φτηνότερη εργατική
δύναμη και γενίκευση των νέων μορφών εκμετάλλευσης, στο όνομα της δήθεν ευελιξίας.

Προβλέπονται, επίσης, η κατάργηση του 8ωρου, η θέσπιση 10ωρου εργασίας, η
σύνδεση του ωραρίου και της σχέσης εργασίας με την παραγωγικότητα κάθε
επιχείρησης ή κλάδου, η πλήρης απελευθέρωση των ατομικών συμβάσεων εργασίας, η
απογείωση των υπερωριών έως και 150 ώρες.

Νομοθετούνται, ακόμη, η παρέμβαση της κυβέρνησης και της εργοδοσίας στη
λειτουργία των συνδικάτων και επιχειρείται κατ' εντολή του κεφαλαίου να ολοκληρωθεί
το χτύπημα στο απεργιακό δικαίωμα, που ξεκίνησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Σημειώνεται πως η "ρύθμιση της τηλεργασίας" αποτελεί το πρόσχημα για τη γενίκευσή
της, με όρους που καταλύουν τα όρια μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής -
οικογενειακής ζωής.

Με αυτά τα δεδομένα, σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, θα κάνουμε ότι μπορούμε για να
ενημερώσουμε τους εργαζόμενους…. Να συνειδητοποιήσουν τις αντιλαϊκές συνέπειες
του νομοσχεδίου και να βγουν στο προσκήνιο του αγώνα…. Να μην επιτρέψουν να
περάσει.

Ειδικότερα Ζητήματα.
Επιμένοντας στην ουσιαστικοποίηση της λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, που
πρέπει να υπερβαίνει τα όρια της καθημερινής διαχείρισης και της τυπικότητας,
συναρτώμενη με τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης του….
εισηγούμενη χρήσιμες και αναγκαίες εκτιμήσεις και προτάσεις στο Περιφερειακό
Συμβούλιο, με κοινωνικό-πολιτικά κριτήρια…..Θεωρούμε σκόπιμο και αναγκαίο :
1. Να αποσαφηνιστούν τα όρια των υποχρεώσεων της Περιφέρειας σε παροχή
υπηρεσιών και κατασκευή έργων έναντι της ευθύνης των Υπουργείων, που συχνά της
μεταφέρουν αρμοδιότητες και υποχρεώσεις χωρίς τους αναγκαίους πόρους….
Μειώνοντας έτσι τις δυνατότητες της για επίλυση λαϊκών προβλημάτων… Πιέζοντας την
ακόμη να επιλέγει λογικές ΣΔΙΤ και ανταποδοτικότητας.
2. Να καταγράψουμε ανάγκες της εργατικής - λαϊκής οικογένειας που μένουν
πολλές και ανικανοποίητες, διαμορφώνοντας πλαίσιο αιτημάτων για αύξηση της
χρηματοδότησης της Περιφέρειας προκειμένου να προγραμματίσει ουσιαστικές
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παρεμβάσεις κοινωνικής προστασίας και υποστήριξης….επικεντρώνοντας σε
κοινωνικές κατηγορίες που δοκιμάζονται από την φτώχεια και την ανεργία.
3. Να προσδιοριστούν συγκεκριμένες απαιτήσεις από τα Υπουργεία και την
Κυβέρνηση, επισημαίνοντας τις καθυστερήσεις που υπάρχουν στην χρηματοδότηση
των σχημάτων πολιτικής προστασίας….Στην πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, στην
αύξηση και στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους.
4. Να εξετάσουμε κατά πόσον έλυσαν ή λύνουν τα προβλήματα τα διάφορα
προγράμματα που εφαρμόζονται στους τομείς της απασχόλησης, της επιβίωσης των
αυτοαπασχολούμενων, της αντιμετώπισης των προβλημάτων της φτώχειας και της
ανεργίας….. Να κατατεθούν στατιστικά στοιχεία και να οργανωθεί πλατιά συζήτηση για
αυτά τα ζητήματα.
5. Να προσδιοριστούν τα αναγκαία έργα υποδομής για την ενίσχυση της αγροτικής
παραγωγής, της κτηνοτροφίας και της αλιείας….Να ταξινομηθούν κατά Περιφερειακή
Ενότητα, να ιεραρχηθούν και φυσικά να γίνουν αντικείμενο διεκδίκησης.
Για αυτά τα ζητήματα να ετοιμάσει η Οικονομική Επιτροπή εισηγήσεις προς το
Περιφερειακό Συμβούλιο.

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

O κ. Αναγνωστάκης παίρνοντας τον λόγο σχολίασε:
“Τα ζητήματα έχουν τεθεί επανειλημμένως. Ιδιαίτερα δε η επιμονή του κ. Χρονά είναι
μνημειώδης.
Κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσετε, ως περιφερειακή αρχή , να κάνουμε μια
σοβαρή κουβέντα, με βάση έστω αυτές τις πέντε ενότητες, που επανέφερε η ο κ.
Χρονάς. Όλα τα ζητήματα που τέθηκαν είναι ανοιχτά.
Τι θα απαντήσετε αύριο εάν τεθούν στον απολογισμό σας ; Δεν έχετε να απαντήσετε
τίποτα, γιατί ακολουθείτε μια παρελκυστική τακτική .
Υπό την έννοια αυτή ενώνω και εγώ την φωνή μου -με όση αξία έχει- και ζητώ από εσάς,
από την περιφερειακή αρχή στο σύνολό της, να κάνει πράξη αυτά που κάθε φορά
αναφέρουμε ως παρατάξεις είτε στην Ο.Ε. είτε στο Π.Σ.
Δεν έχει νόημα να τα αποδέχεστε προσχηματικά και να μην γίνεται συζήτηση επί της
ουσίας. Και σας έχω τονίσει και επισημάνει, με όση εμπειρία διαθέτω, ότι είναι προς το
δικό σας πολιτικό συμφέρον, η υλοποίηση των όποιων προτάσεων κατατίθενται από την
μειοψηφία, διορθώνετε το πολιτικό σας προφίλ, κάνετε δύο βήματα παρά πέρα και
φυσικά θα εισπράξετε όλο το πολιτικό όφελος, που εισπράττει μια αρχή, όταν ανοίγει το
παιχνίδι και «ικανοποιεί» τις όποιες ανάγκες εντοπίζει και προβάλλει η πλευρά της
μειοψηφίας. Συνυπογράφω τα ζητήματα που έθεσε ο κ. Χρονάς”.

Ο Προεδρεύων αναφορικά με τα ζητήματα που έθεσε ο κ. Χρονάς σχολίασε:
“Το θέμα της συνεργασίας με τα υπουργεία , η αλήθεια είναι ότι «αναγκαζόμαστε» να το
κάνουμε με ιδιαίτερη χαρά ,να παρεμβαίνουμε όπου χρειαστεί , να λύνουμε κάποια
προβλήματα , όπως στον τομέα της υγείας ,ο οποίος για όλους είναι προτεραιότητα.
Σχετικά με τα θέματα 2 και 3 που αφορούν κυρίως την δημιουργία κοινωνικού δικτύου
ασφαλείας για τα πιο φτωχά νοικοκυριά ,να θυμίσω ότι όλες οι περιφερειακές ενότητες
έχουν το πρόγραμμα της χρηματοδότησης κάποιων βασικών αναγκών μέσω των ΤΕΒΑ ,
ένα πρόγραμμα που είχαμε την ευκαιρία να το δούμε απολογιστικά στο τέλος του
περασμένου έτους .Προφανώς για την κοινωνική προστασία και την καταπολέμηση της
φτώχειας θα μπορούσε να πει κανείς πολλά.
Για τα έργα υποδομής ,ενίσχυσης αγροτικής παραγωγής κτλ σε κάθε περιφερειακή
ενότητα τίθονται προτεραιότητες .Τα έχουμε δει και από τεχνικά προγράμματα και από
προγράμματα δημοσίων επενδύσεων που έχουμε σαν περιφέρεια. Εδώ είναι
σχεδιασμός και υλοποίηση . Μια πρόταση είναι όχι μόνο αποδεκτή αλλά και
ευπρόσδεκτη”.
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Ο κ.Δούρος δήλωσε: “Φωνή βοώντος εν τη ερήμω”.

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

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ.14/06-04-2021 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 14/06-04-2021 πρακτικό
συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 470

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση εγγράφων στον
Κωνσταντίνο Κατσιάνο.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(ΤΤ.) :
62842/259/06-04-2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς ανέφερε: “Αφορά κοινοποίηση απόφασης για τον προσδιορισμό
χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβλητέου, εφόσον απορρίφθηκαν οι
αντιρρήσεις του στην διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα εγκατάστασης νέων
αγροτών……
Δεν έχουμε αντίρρηση”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει δικαστικό επιμελητή τον Ιωάννη Αλεξανδρή του Δημητρίου, δικαστικό
επιμελητή του Εφετείου Λαμίας, κάτοικο Λαμίας, επί της οδού Λεωνίδου, αρ. 8-10, με
την εντολή να επιδώσει στον Κωνσταντίνο Κατσιάνο, κάτοικο Αταλάντης Φθιώτιδας τη
με αριθμό πρωτοκόλλου 2039/29681 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
περί δημοσιονομικής διόρθωσης του ως δικαιούχου ενίσχυσης από το υπομέτρο 6.1.
“Εγκατάσταση νέων αγροτών”, καθώς και τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1820/26613/8
Φεβρουαρίου 2021 απόφαση εξέτασης αντιρρήσεων.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικαστικού επιμελητή στο ποσό των 95,00
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 22,80), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 117,80 ευρώ,
σύμφωνα με τη με αριθμό 21798/11.3.2016 Κ.Υ.Α. με θέμα “Καθορισμός αμοιβών των
Δικαστικών Επιμελητών”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 471

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της αίτησης αναίρεσης και των
πρόσθετων λόγων αναίρεσης του Παναγιώτη Σταμπέλου & ορισμός συμβολαιογράφου
για τη σύνταξη πληρεξουσίου.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.71079/81/08-04-2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε.Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς ανέφερε: “Η υπόθεση αφορά αίτημα εργολάβου που ζητά αμοιβή για
προσφερθείσες χωματουργικές εργασίες το 2005 και έχει απορριφθεί σε πρώτο και
δεύτερο βαθμό…..

ΑΔΑ: ΨΗΤΕ7ΛΗ-10Θ



Δεν έχουμε αντίρρηση στον διορισμό δικηγόρου”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Α) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τον δικηγόρο με
έμμισθη εντολή του Γραφείου της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε.Εύβοιας, Γεώργιο
Ρουμελιώτη του Σταύρου, δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας, κάτοικο Χαλκίδας, οδός
Αθηνάς, αριθμός 2 (Α.Μ. Δ.Σ.Χ. 292), προκειμένου αυτός να την εκπροσωπήσει
ενώπιον του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, στη δικάσιμο της 19/4/2021 ή
και σε κάθε μετ' αναβολή ή μετά ματαίωση δικάσιμο, με την εντολή ν' αποκρούσει την
Αίτηση Αναίρεσης και τους Πρόσθετους Λόγους Αναίρεσης που αναφέρονται
παραπάνω, υποβάλλοντας προτάσεις - υπόμνημα και προβάλλοντας ενστάσεις και
ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την
υπεράσπιση της ένδικης αυτής υπόθεσης.

Β) Παρέχει πληρεξουσιότητα προς τον κ. Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας,[ επειδή έχει
κριθεί ότι για την παραδεκτή παράσταση και δικηγόρων με έμμισθη εντολή των Ο.Τ.Α.
προς εκπροσώπηση των εντολέων τους, ενώπιον του Αρείου Πάγου ,απαιτείται και η
σύνταξη ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου],προκειμένου αυτός,
αντιπροσωπεύοντας κατά νόμο την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, να χορηγήσει με
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, την απαιτούμενη πληρεξουσιότητα προς τον
προαναφερόμενο δικηγόρο, για την παράστασή του κατά τη συζήτηση των
προαναφερομένων δικογράφων, ορίζοντας ταυτόχρονα συμβολαιογράφο Λαμίας,
προκειμένου να προβεί στη σύνταξη του εν λόγω πληρεξουσίου και καθορίζοντας την
αμοιβή αυτού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 472

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση: α) πρακτικών αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού
Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: “Παροχής υπηρεσιών για τον έλεγχο των
δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της Παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους
ελαιώνες A & B τμήματος στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης
του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 στην Π.Ε.Βοιωτίας», β) ανάδειξη προσωρινού
μειοδότη και γ)συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της
κατακύρωσης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
66727/2280/05-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Βοιωτίας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Μπέτσιος ψήφισε ΛΕΥΚΟ λέγοντας :“Τις θέσεις μας τις έχουμε διατυπώσει κατ΄
επανάληψη για τη δακοκτονία”.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε ΛΕΥΚΟ, δίνοντας μεγάλη έμφαση στη σύμπτωση, της
πανομοιότυπης προσφοράς, των 28.078,56 € και με το ίδιο ακριβώς ποσοστό
έκπτωσης 0,8 %, των δύο συμμετεχόντων στη διαδικασία.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

ΑΔΑ: ΨΗΤΕ7ΛΗ-10Θ



1. Εγκρίνει τα υπ’αριθμ. Ι/30-03-2021,ΙΙ/31-03-2021,ΙΙΙ/02-04-2021 πρακτικά της
αρμόδιας επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου:
“Παροχής υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της
Παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες Α και Β Τμήματος, στα
πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους
2021 στη Π.Ε. Βοιωτίας», [CPV 77100000-1] συνολικού προϋπολογισμού
60.655,57€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή σχετικά με την αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής &
τεχνικών προσφορών, των οικονομικών προσφορών καθώς και του αποτελέσματος
της κλήρωσης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

2. Αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο, όπως προέκυψε από την κλήρωση, την εταιρεία
«ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο.Ε.» με προσφερόμενη τιμή ανά τοποθετημένη παγίδα:
 Για το Τμήμα Α΄: 1,24 €/παγίδα και συνολικού προϋπολογισμού 28.078,56 €

άνευ Φ.Π.Α., με ποσοστό έκπτωσης 0,8%
 Για το τμήμα Β΄: 1,24 €/παγίδα και συνολικού προϋπολογισμού 25.169,52 €

άνευ Φ.Π.Α. με ποσοστό έκπτωσης 0,8%
3. Εγκρίνει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της

κατακύρωσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 473

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 5ο: Α.«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις
ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021».
Β. «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό δημοσίων
Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 071) για δαπάνες, προμήθειες,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021».
Γ. «Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 398/13/30-03-2021 απόφασης της Οικ. Επιτροπής
Π.Σ.Ε., περί Έγκρισης Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης
και λοιπών εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας,έτους 2021».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.68447/1352/06-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΑΔΑ: ΨΗΤΕ7ΛΗ-10Θ



1.

Η δαπάνη αφορά
την πρόσβαση

στην ηλεκτρονική
Βιβλιοθήκη

Δημοσιονομικής
Νομοθεσίας

www.docman.gr
για ένα χρόνο Το
αρθμ. πρωτ. οικ.

Έγγραφο
64863/1271/31-

03-2021
πρωτογενές
αίτημα της
Δ/νσης

Διοικητικού-
Οικονομικού

02.04.073.0899.01
Λοιπές

δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

620,00 72.000,00 34.801,81 36.578,19

2.

Η δαπάνη αφορά
την συντήρηση και

τεχνική
υποστήριξη των
λογισμικών

προγραμμάτων
της Δ/νσης
Διοικητικού-

Οικονομικού και
Τεχνικών Έργων
της Π.Ε. Φωκίδας
Το αρθμ. πρωτ.
64853/1268/31-

03-2021
Έγγραφο

πρωτογενές
αίτημα της
Δ/νσης

Διοικητικού –
Οικονομικού

(ΑΔΑΜ:21REQ00
8397742)

02.04.073.0899.01
Λοιπές

δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

11.831,27 72.000,00 35.421,81 24.746,92

3.

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια

σφραγίδας για την
Β/θμια Εκπ/ση Ν.

Φωκίδας .
Το αρθμ. πρωτ
1429/ 30.03.2021

Έγγραφο
πρωτογενές
αίτημα της

Β/θμιας Εκπ/σης
Ν. Φωκίδας.

02.04.073.1699.01 Λοιπές
προμήθειες 21,08 15.952,02 5.013,88 10.917,06

4.

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια

τριών σφραγίδων
για τις ανάγκες της

Δ/νσης
Διοικητικού-
Οικονομικού .
Το αρθμ. πρωτ

68342/
1349/06.04.2021

Έγγραφο
πρωτογενές
αίτημα της
Δ/νσης

Διοικητικού-
Οικονομικού

02.04.073.1699.01 Λοιπές
προμήθειες 59,52 15.952,02 5.034,96 10.857,54

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
12.531,87 175.924,04 80.272,46 83.119,71

http://www.docman.gr
ΑΔΑ: ΨΗΤΕ7ΛΗ-10Θ



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

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

5.

Η δαπάνη αφορά
την κατ΄ αποκοπή

αμοιβή –
αποζημίωση των
γεωργών για τα
στοιχεία που
παρέχουν στο

σύστημα
μηχανογραφημένη

ς γεωργικής
λογιστικής του
«ΔΙΚΤΥΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Σ (ΔΙΓΕΛΠ) Το
αρθμ. πρωτ.

64791/875/31-03-
2021 Έγγραφο
πρωτογενές
αίτημα της
Δ/νσης

Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής

02.04.071.9473.01 Υπουργείου
Γεωργίας 4.640,00 10.055,00 1.200,00 4.215,00

6.

Η δαπάνη αφορά
την καταβολή
ημερήσια

αποζημίωση και
λοιπών εξόδων
μετακίνησης

υπαλλήλων της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και

Κτηνιατρικής που
ασχολούνται με
την επιτόπια
συλλογή

στοιχείων για το
σύστημα

μηχανογραφημένη
ς γεωργικής
λογιστικής του
«ΔΙΚΤΥΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Σ (ΔΙΓΕΛΠ) Το
αρθμ. πρωτ.

66709/912/02-04-
2021 Έγγραφο
πρωτογενές
αίτημα της
Δ/νσης

Αγροτικής
Οικονομίας και

02.04.071.9473.01 Υπουργείου
Γεωργίας 3.000,00 10.055,00 5.840,00 1.215,00

ΑΔΑ: ΨΗΤΕ7ΛΗ-10Θ



Γ) Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 398/13/30-03-2021 απόφασή της,περί Έγκρισης
Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021
(Ειδικός Φορέα 073) για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων
μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας , έτους 2021 και συγκεκριμένα στις δαπάνες
των παραγράφων 4.3 και 4.4 που αφορούν την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων μετακίνησης των προγραμμάτων α) Ποιοτικού ελέγχου ,Εφαρμογής
φυτοϋγειονομικής καραντίνας, Αντιμετώπιση ασθενειών του φυτικού κεφαλαίου και β)
Γεωργικών Μηχανημάτων και Αγροτικού Εξηλεκτρισμού ως προς τον Κ.Α.Ε και την
περιγραφή του, από το λανθασμένο Κ.Α.Ε 5241 και περιγραφή «Δαπάνες προστασίας
ελαιοπαραγωγής» στον ορθό Κ.Α.Ε 5244 και περιγραφή «Δαπάνες γεωργίας,
κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς
εξόδων »

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 474

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.

Κτηνιατρικής

7.

Η δαπάνη αφορά
την καταβολή
ημερήσια

αποζημίωση και
λοιπών εξόδων
μετακίνησης

υπαλλήλων του
τμήματος που

ασχολούνται με το
πρόγραμμα
οικονομικών

αποζημιώσεων
και ενισχύσεων
που προκύπτουν
από την επιβολή
κτηνιατρικών

μέτρων
εξυγίανσης του

Ζωικού
Κεφαλαίου. Το
αρθμ. πρωτ.

64356/864/31-03-
2021 Έγγραφο
πρωτογενές
αίτημα της
Δ/νσης

Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής

02.04.071.9473.01 Υπουργείου
Γεωργίας 215,00 10.055,00 8.840,00 1.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
7.855,00 30.165,00 15.880,00 6.430,00

ΑΔΑ: ΨΗΤΕ7ΛΗ-10Θ



68887/2406/06-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου
της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥ
ΣΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ
Σ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜ
ΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+ΑΝΑΜΟ
ΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ
2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο

ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη προμήθειας
βιομηχανικών ειδών για τις
ανάγκες του τμήματος
Μηχανολογικού Εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.

Έγγραφο 26340/1399/08.02.2021
της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων Π.Σ.Ε.
21REQ008112821 2021-02-09

02.01.073
.1699.01

Λοιπές
προμήθειες

6.000,00 25.000,00 8.697,12 16.302,88

2

Δαπάνη προμήθειας
βιομηχανικών ειδών
(εργαλεία )για τις ανάγκες του
τμήματος Μηχανολογικού
Εξοπλισμού της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.

Έγγραφο 26344/1400/08.02.2021
της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων Π.Σ.Ε.
21REQ008112089 2021-02-09

02.01.073
.1699.01

Λοιπές
προμήθειες

6.000,00 25.000,00 14.697,12 10.302,88

3

Δαπάνη προμήθειας κουρτινών
για το γραφείο του Προέδρου
του Περιφερειάκού Συμβουλίου.

Έγγραφό αριθμ. πρωτ.
34403/79/18. 02.2021 του
Προέδρου του Περιφερειάκού
Συμβουλίου

02.01.073
.1699.01

Λοιπές
προμήθειες

870,00 25.000,00 20.697,12 4.302,88

4

Δαπάνη διορισμού δικαστικού
επιμελητή για την επίδοση της
αριθμ.πρωτ.2039/29681/10.02.20
21 Απόφασης Περιφερειάρχη
καθώς και της αριθμ.πρωτ. 1820/
26613/ 8.02. 2021 απόφασης
εξέτασης αντιρρήσεων.

Έγγραφο
αριθμ.πρωτ.62842/259/06.04.202
1 της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε

02.01.073
.0871.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

117,80 100.000,00 65.514,40 34.485,60

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 12.987,8
0

ΑΔΑ: ΨΗΤΕ7ΛΗ-10Θ



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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 475

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

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
65638/2258/06-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Α) Εγκρίνει εξειδίκευση για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+ΑΝΑΜΟΡ
ΦΩΣΕΙΣ

ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Κατασκευή του έργου:
Αντιπλημμυρική προστασία,
αναβάθμιση Πάρκου Λαού
και Δημοτικής Αγοράς
Στυλίδας.
Πολυετής:
2021:80.000,00
2022:70.000,00

Έγγραφο
50649/2733/11.03.2021 της
Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων Π.Σ.Ε.
21REQ008269435 2021-03-11

02.01.071.
9779.01

Εκτέλεση
λοιπών έργων

που δεν
κατονομάζοντα

ι ειδικά

80.000,00 2.993.909,
80

1.846.599,8
0

1.147.310.
00

2

Ανάθεση υπηρεσίας
΄΄Ελεγχος τοπογραφικών
διαγραμμάτων εκτάσεων
ΤΟΕΒ Ξυνιάδος΄΄

Έγγραφο
61061/3431/26.03.2021 της
Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων Π.Σ.Ε.
21REQ008340789 2021-03-26

02.01.071.
9779.01

Εκτέλεση
λοιπών έργων

που δεν
κατονομάζοντα

ι ειδικά

24.800,00 2.993.909,
80

1.846.599,8
0

1.147.310.
00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 104.800,00

ΑΔΑ: ΨΗΤΕ7ΛΗ-10Θ



υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2021, ως
κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΚΕ
ΚΡΙΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕiΣ ΕΤΟΥΣ
2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Επιστροφή χρηματικού
ποσού στο
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟ, επειδή
ολοκληρώθηκε η
διαδικασία μεταβίβασης
του ΙΗΕ 211 , σύμφωνα
με τον Ν.3852/10αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.3199.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

220,00 3.035,00 1.237,00 1.798,00

2

Δέσμευση ποσού
(7.500,00€ για το
2021), (7.500,00€ για
το 2022) για υπηρεσίες
συντήρησης για τα
οχήματα της Π.Ε.Β, στη
Λιβαδειά, σύμφωνα με
τον Ν.3852/10αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.0861.
01

Αμοιβές για
συντήρησης και
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά

7.500,00
29.000,00

6.780,16 22.219,84

3

Δέσμευση ποσού
(7.500,00€ για το
2021), (7.500,00€ για
το 2022) για υπηρεσίες
συντήρησης για τα
οχήματα της Π.Ε.Β, στη
Θήβα και Οργανισμού
Κωπαίδας, σύμφωνα
με τον Ν.3852/10αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.0861.
01

Αμοιβές για
συντήρησης και
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά 7.500,00 29.000,00 14.280,16 14.719,84

4

Δέσμευση ποσού
(10.000,00€ για το
2021), (10.000,00€ για
το 2022) για προμήθεια
ανταλλακτικών για τα
οχήματα της Π.Ε.Β, στη
Λιβαδειά, σύμφωνα με
τον Ν.3852/10αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.1321.
01

Προμήθεια είδών
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά

10.000,00 36.308,49 15.067,04 21.241,45

5

Δέσμευση ποσού
(10.000,00€ για το
2021), (10.000,00€ για
το 2022) για προμήθεια
ανταλλακτικών για τα
οχήματα της Π.Ε.Β, στη
Θήβα και Οργανισμό
Κωπαίδας, σύμφωνα
με τον Ν.3852/10αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.1321.
01

Προμήθεια είδών
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά 10.000,00

36.308,49 25.067,04 11.241,45

ΑΔΑ: ΨΗΤΕ7ΛΗ-10Θ



6

Δέσμευση ποσού για
υπηρεσίες συντήρησης
για τα Μ.Ε της
Π.Ε.Βοιωτίας
(12.500,00€ για το
2021), 12.500,00€ για
το 2022), σύμφωνα με
τον Ν.3852/10αρθρο
176 παρ.1

02.05.071.9459.
01

Διάφορα έργα
12.500,00 459.372,89 220.702,72 238.670,17

7

Δέσμευση ποσού για
προμήθεια
ανταλλακτικών για τα
Μ.Ε της Π.Ε.Βοιωτίας
(12.500,00€ για το
2021), 12.500,00€ για
το 2022), σύμφωνα με
τον Ν.3852/10αρθρο
176 παρ.1

02.05.071.9459.
01

Διάφορα έργα
12.500,00 459.372,89 233.202,72 226.170,17

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 60.220,00 527.716,38 273.786,92 253.929,46

.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 476

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών εργασιών, ετήσιων
συνδρομών και παροχής υπηρεσιών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και
υλοποίησης έργων από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071),
Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
71382/1405/09-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Μπέτσιος δήλωσε: “Με αφορμή την εξειδίκευση πίστωσης για την
καταπολέμηση της σφήκας της καστανιάς, στην Ευρυτανία, να επισημάνω ότι το ίδιο
πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι καστανοπαραγωγοί στα χωριά της Δυτικής Φθιώτιδας.
Ως Περιφερειακή Αρχή πρέπει να ενεργήσετε, ώστε η περιοχή αυτή να ενταχθεί στο
πρόγραμμα με το Μπενάκειο για να αντιμετωπιστεί το σοβαρό αυτό πρόβλημα”.

Η κα Καλατζή έκανε μία σύντομη αναφορά σχετικά με το θέμα που αφορά την
προμήθεια βιολογικού υλικού για την καταπολέμηση της Σφήκας της Καστανιάς: “Εδώ
και 15 χρόνια περίπου το δασαρχείο έχει κάνει ένα πρόγραμμα βιολογικού εμβολιασμού
για την Καστανιά. Η Καστανιά είναι ένα είδος δασικό και παράλληλα αγροτικό . Δεν
υπάρχει αρχείο καταγραφής-μητρώο καστανιάς στις υπηρεσίες αγροτικής οικονομίας,
αλλά σε συνεργασία με το δασαρχείο και το αρχείο που υπάρχει μπορούμε να πάρουμε
στοιχεία” .

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

ΑΔΑ: ΨΗΤΕ7ΛΗ-10Θ



Β. Εγκρίνει εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Προϋπολογισμό
Δημοσίων Επενδύσεων (Φορέας 071) οικονομικού έτους 2021, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια βιολογικού υλικού
για την καταπολέμηση της
Σφήκας της Καστανιάς, η
οποία κρίνεται απαραίτητη για
τη Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής
προκειμένου να εφοδιαστεί το
Torymus sinensis για τη
βιολογική καταπολέμηση της
Σφήκας της Καστανιάς, στις
περιοχές και θέσεις παρουσίας
της σφήκας, στο Νομό
Ευρυτανίας, με σκοπό την
εγκατάσταση φυσικών
πληθυσμών του
παρασιτοειδούς και την
σταδιακή εξάπλωσή του ώστε
να μειωθούν οι πληθυσμοί της
σφήκας σε επίπεδα που δεν θα
προκαλούν σοβαρές βλάβες
στα δέντρα της καστανιάς, από

03.071.
9899.01

Λοιπές
Δαπάνες 22.320,00 671.117,89 599.783,53 49.014,36

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
συντήρηση, αναβάθμιση και
υποστήριξη Λογισμικού για τα
προγράμματα διαχείρισης
οικονομικού, δημοσίευση
στοιχείων προϋπολογισμού και
έργων, διαχείρισης ανθρώπινων
πόρων, διαχείρισης έργων,
διαχείρισης ηλεκτρονικού
πρωτοκόλλου (web), διαχείριση
δημοσιεύσεων στη διαύγεια,
διαχείριση ωρομέτρησης
προσωπικού, Οικονομική
Διαχείριση – Υποσύστημα
πληρωμών προς Τράπεζες-
SEPA για τις ανάγκες της Π.Ε.
Ευρυτανίας, για τα έτη 2021-
2022.
Έτος 2021: 6.900,00 €
Έτος 2022: 4.931,27 €
Σύνολο: 11.831,27 €
21REQ008423083

03.073.
0879.01

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν

ειδικές
υπηρεσίες

6.900,00 35.817,13 26.626,83 2.290,30

ΑΔΑ: ΨΗΤΕ7ΛΗ-10Θ



το έργο που εντάσσεται στο
Τεχνικό Πρόγραμμα της Π.Ε.
Ευρυτανίας με τίτλο
«Προμήθεια βιολογικού
υλικού για την καταπολέμηση
της Σφήκας της Καστανιάς»
(α/α 50), σύμφωνα με την
34/2021 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου,
(ΚΑΠ 2021).
21REQ008428847

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 477

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 9ο: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.
68450/1353/06-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Οι κ.κ. Αναγνωστάκης,Μπέτσιος δήλωσαν ΑΠΟΧΗ.

Ο κ.Χρονάς δήλωσε αποχή τονίζοντας: “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. Δούρος,Σιαλμάς ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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 1.373,52 1180/28.02.2021 15SYMV003479965 ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

2
ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

Α.Ε 2.088,92 1179/28.02.2021 19SYMV005855948 ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ
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3 ΜΠΡΟΥΜΑΣ Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3.938,37 61/05.04.2021 17SYMV002087887 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΤΩΝ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 478

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας στην Π.Ε Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’αριθμ.
(οικ.)69280/2364/06-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Οι κ.κ. Αναγνωστάκης,Μπέτσιος δήλωσαν ΑΠΟΧΗ.

Ο κ.Χρονάς δήλωσε αποχή αναλύοντας τη θέση της παράταξής του ως ακολούθως:
“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. Δούρος,Σιαλμάς ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Α) Εγκρίνει πρωτόκολλα παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών της Π.Ε.
Βοιωτίας, από τροποποιημένες συμβάσεις σύμφωνα με τον Ν. 3852 αρ.176 παρ. Η΄,
όπως αναφέρεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 479

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση: α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ»,
προϋπολογισμού 60.000,00 € άνευ ΦΠΑ, β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
64198/2218/07-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς ψήφισε ΚΑΤΑ αιτιολογώντας τη θέση της παράταξής του ως εξής:
1. Σύμφωνα με τις σημειώσεις μας…..Είναι ο τρίτος διαγωνισμός με το ίδιο αντικείμενο

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΜΕ Φ.Π.Α.

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1 ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

212,64 12/17-3-21, 12/17-
3-21 329/9-3-21
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από τον Σεπτέμβριο του 2020…..
2. Δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στο που θα γίνει η χορτοκοπή, αλλά μιλά γενικά για το

εθνικό Οδικό δίκτυο του νομού…
Έχοντας διαφορετική άποψη για την ενιαία διαχείριση του ζητήματος μέσω
διαγωνιστικής διαδικασίας και θεωρώντας την τεχνική περιγραφή ασαφή….
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση”.

Ο κ. Μπέτσιος δήλωσε : “Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ, λόγω ασάφειας σε σημεία της
εισήγησης”.

Οι κ.κ. Δούρος,Αναγνωστάκης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει:
α) Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΚΟΠΗ
ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%, (χωρίς ΦΠΑ: 60.000,00 €, ΦΠΑ: 14.400,00 €), με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή.
β) Τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο
σχέδιο διακήρυξης.
γ) Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης
Διοικητικού Οικονομικού της ΠΕΒ και τη Δ/νση Τεχνικών Έργων ως υπηρεσία
επίβλεψης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 480

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση: α) διενέργειας συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για την
προμήθεια με τίτλο :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΧΙΟΝΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΩΚΙΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 58.500,00 € με ΦΠΑ και β)
των όρων της σχετικής διακήρυξης,Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.66800/1320/02-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:
α) Τη διενέργεια συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια με
τίτλο :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΧΙΟΝΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΔΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΦΩΚΙΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 58.500,00 € με ΦΠΑ .
β) Τους όρους της σχετικής διακήρυξης.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 13ο: Ανάκληση της υπ’αριθμ. 63/19-1-2021 (πρακτικό 3ο, ΑΔΑ:6ΙΜΓ7ΛΗ-503)
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατ’
εφαρμογή της 620/2021 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(Α.Ε.Π.Π.) και των διατάξεων του άρθρου 367 του Ν.4412/2016, σχετικά με τον ανοικτό,
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη «Διαχείριση άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας
Κωπαϊδικού Πεδίου 2020-2021», Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 140.000,00 €,
συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ & δικαιωμάτων προαίρεσης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
68303/2343/06-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Μπέτσιος αρχικά έκανε ένα σχόλιο λέγοντας :“όταν μέλος της επιτροπής
υποστηρίζει μια άποψη, διαφορετική από την εισήγηση, και επιμένει με επιχειρήματα
μπορείτε να αναβάλλετε το θέμα για μια εβδομάδα, να το διερευνήσετε, και να το
εισάγετε ξανά. Δεν είναι κακό . Ουδέποτε το κάνατε αυτό ως πλειοψηφία, πλην
ελαχίστων περιπτώσεων . Άρα, εκ του αποτελέσματος, η κ. Μπατζελή είχε δίκιο” .
Στη συνέχεια διάβασε στα μέλη δήλωση της κας Μπατζελή σχετικά με το θέμα :

“Το θέμα αυτό ήταν μεταξύ εκείνων που με υποχρέωσε να αποχωρήσω από την
συνεδρίαση της 3ης ΟΕ, τονίζοντας ότι δεν μπορώ να δεχτώ την υποβίβαση της θέσης
της και του ρόλου της Αναθέτουσας Αρχής. Είναι μια από τις εισηγήσεις που
καλούμαστε, χωρίς καμία νομική στήριξη, να εξετάζουμε τους διαγωνισμούς. Χωρίς
εξηγήσεις από την διαγωνιστική επιτροπή ,από τους αρμόδιους υπαλλήλους που
συμμετέχουν στην ΟΕ όπως της κας Κολοβού για το θέμα αυτό, με προκηρύξεις που
έχουν «κενά» και ασάφειες για να μπορεί να δίνονται αλ καρτ εξηγήσεις, να
αποδεχόμαστε, χωρίς όρους τις αποφάσεις των διαγωνιστικών επιτρόπων και χωρίς
καμία διάθεση συνεργασίας, συνεννόησης μεταξύ των μελών της ΟΕ και της
Περιφερειακής Αρχής .
Υποβιβάζετε το ρόλο της Αναθέτουσας Αρχής, της Ο.Ε. και στηριζόμενοι στην

επίκτητη, εκ του νόμου, πλειοψηφία σας για να περνάτε αυτά που θέλετε και οι
«άλλοι» να περιοριζόμαστε στην καταγραφή των θέσεων στα πρακτικά της Ο.Ε. ..φευ!
Την ίδια πρακτική ακολουθείτε και στο Π.Σ. αλλά και στην προετοιμασία θεμάτων που
αφορούν και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και καλούμαστε να υπογράψουμε … Έχετε
πολιτική επιλογή την αποδυνάμωση των θεσμικών οργάνων και την κλειστή λειτουργία
των διαδικασιών…
Τέλος συμπλήρωσε: “Είναι σημαντικό όταν υπάρχει μια νομική γνωμοδότηση η οποία
έχει μια σημαντική βαρύτητα απέναντι στα δικαστήρια,για να διασφαλίζονται τα μέλη της
Ο.Ε. σε μεγάλο βαθμό και οι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ”.

Ο κ.Χρονάς επισήμανε τα ακόλουθα αναφορικά το εν λόγω θέμα: “Σύμφωνα με
την ισχύουσα διαδικασία….. θα πρέπει να αποδεχτούμε και να υλοποιήσουμε τη
απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών…..
Εύλογα όμως δημιουργούνται σοβαρά ερωτήματα για την απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής που ακυρώθηκε…..
Για αυτήν έγινε μεγάλη συζήτηση και ακούστηκαν διαφορετικές απόψεις και ερμηνείες
της διαγωνιστικής διαδικασίας και της διακήρυξης….. που αντιμετωπίσθηκαν στην βάση
των ισχυρισμών της υπηρεσίας και της Επιτροπής « έτσι γινόταν πάντα », που
αποδέχτηκε η πλειοψηφία.
Για αυτό το ζήτημα θεωρούμε σκόπιμη την παροχή εξηγήσεων και την εξαγωγή
συμπερασμάτων που θα αποτρέπουν παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον.
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Προτείνεται να γίνει συζήτηση για την κωδικοποίηση των διακηρύξεων και την
συγκεκριμένη ευδιάκριτη καταγραφή των κριτηρίων επιλογής μειοδότη σε μορφή
περίληψης, που θα διευκολύνει την κρίση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η όποια διαφωνία προκύπτει να εξετάζεται από την νομική υπηρεσία”.

Ο κ. Αναγνωστάκης συμφώνησε με την εισήγηση και τοποθετήθηκε λέγοντας:
“Η εξέλιξη του θέματος μας οδηγεί στο να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα.
Ένα από αυτά, το κρισιμότερο ίσως, είναι ότι μας χρειάζεται απαραίτητα νομική
υποστήριξη, γιατί αρκετές φορές έχουμε φθάσει στο σημείο αυτό. Δηλαδή να
παίρνουμε ως αναθέτουσα αρχή – Ο.Ε. την όποια απόφαση και να έρχεται η επιτροπή
εξέτασης προδικαστικών προσφυγών και να μας «αδειάζει», γιατί δεν υπήρχε η
σωστή τεκμηρίωση από την πλευρά των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων.
Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει συνολικά.
Και εσάς ως πλειοψηφία και εμάς ως μέλη της Ο.Ε.
Γιατί πέρα από τις πολιτικές ευθύνες, υπάρχουν και ποινικές ευθύνες.
Αυτό απαιτεί ένταση της προσοχής, που πρέπει να επιδεικνύουμε στη διαχείριση των
θεμάτων της Ο.Ε.
Θέλω να σας τονίσω, στα μέλη της Ο.Ε., ότι για την απόφαση που πήραμε για
παράδειγμα, παράτασης εκτέλεσης του έργου, του αλιευτικού καταφυγίου στη Λιχάδα,
έχει ξεκινήσει μια δημοσιογραφική κριτική, απέναντι στα μέλη συνολικά της Ο.Ε.,
ότι δεν εξετάζουμε προσεκτικά τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιακών
παραγόντων.
Με ένα τρόπο θα πρέπει να διασφαλίζεται, ότι τα στοιχεία που έχουμε είναι ακριβή,
πέρα για πέρα αληθή και βεβαίως να μην φθάνουμε στο σημείο να αυτοακυρωνόμαστε.
Υπό την έννοια αυτή θα συμφωνήσουμε με την απόφαση της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών αλλά προβληματιζόμαστε για τις εισηγήσεις που έρχονται
στην Ο.Ε. ”.

Ο κ.Δούρος επισήμανε: “Θυμίζω πως μετά την τοποθέτηση της κ.Μπατζελή
υπήρξαν και οι δικές μου διαφωνίες. Από τις πρώτες Ο.Ε.,είχα επισημάνει ότι
υπάρχουν θέματα που χρείζουν νομικής στήριξης και ενημέρωσης .
Η ύπαρξη αμφισβητούμενων θεμάτων καθιστά αναγκαία την ύπαρξη νομικής
υποστήριξης. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε μπροστά μας 2,5 χρόνια ,έχουμε θέματα τα
οποία μπορεί να είναι και πιο δύσκολα από αυτά που αντιμετωπίσαμε μέχρι τώρα .
Μην το παίρνετε τόσο αψήφιστα γιατί υπάρχουν πολλές αποφάσεις που έχουν
δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και οικογενειακά και πολιτικά σε πολλούς
ανθρώπους που συμμετείχαν σε Ο.Ε. είτε δήμων είτε περιφέρειας”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Ανακαλεί την υπ’αριθ. 63/19-1-2021 (πρακτικό 3ο, ΑΔΑ:6ΙΜΓ7ΛΗ-503) απόφασή
της, κατ’ εφαρμογή της 620/2021 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και των διατάξεων του άρθρου 367 του Ν.4412/2016, λόγω
αποδοχής της προσφυγής της εταιρείας 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

2. Αποδέχεται και αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο, κατ΄ εφαρμογή της 620/2021
απόφασης της ΑΕΠΠ, του διαγωνισμού για τη «Διαχείριση άρδευσης και
αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού Πεδίου 2020-2021»,Π.Ε. Βοιωτίας,
όπως προέκυψε από την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, την εταιρεία
«3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με προσφερόμενη τιμή 196.600,00 € άνευ ΦΠΑ (243.784,00 €
με ΦΠΑ 24%) και ποσοστό έκπτωσης 7,5 %
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3. Εγκρίνει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της
κατακύρωσης.
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ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΑΡΤΟΥ –
ΘΕΣΠΙΕΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ) ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΙΣ 04 – 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2020»,υποέργο :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ-
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΩΠΑΙΔΑΣ»,προϋπολογισμού 500.000,00€ με ΦΠΑ ,Π.Ε.
Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
1398/68593/06-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Βοιωτίας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς επισήμανε τα ακόλουθα αναφορικά το εν λόγω θέμα:
-“Διαφωνούμε με τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση της Κωπαΐδας….

-Διαμαρτυρόμαστε, επίσης, για την καθυστέρηση ολοκληρωμένης εξέτασης του
ζητήματος συμφωνάμε προτάσεις που πολλές φορές έγιναν….
Οι συγκεκριμένες, όμως, παρεμβάσεις είναι απολύτως αναγκαίες….
Για αυτό ….Δεν εκφράζουμε αντίρρηση”.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε: “Επαναφέρουμε την πρότασή μας, για μονοθεματική
συνεδρίαση του Π.Σ., σχετικά με τη διαχείριση του Κωπαιδικού πεδίου, όπως έχουμε
ζητήσει πολλές φορές, συμφωνώντας όλες οι παρατάξεις της μειοψηφίας.
Λόγω της αναγκαιότητας των παρεμβάσεων, είμαστε θετικοί στην εισήγηση”.

Ο κ.Μπέτσιος ψήφισε ομοίως υπέρ της εισήγησης, σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις του κ. Αναγνωστάκη.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Α) Εγκρίνει το υπ’αριθμ. ΙΙ/31-03-2021 (ολοκληρώθηκε 05-04-2021) , πρακτικό της
επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 107699,του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΥΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ
ΠΕΔΙΟΥ) ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΤΙΣ 04 – 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020» ,υποέργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΚΩΠΑΙΔΑΣ»,προϋπολογισμού: 500.000,00€ (με Φ.Π.Α).
Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ/ 866, ΚΩΔ/MIS 2020ΕΠ86600002.

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του ως άνω έργου, στον οικονομικό
φορέα: ΜΠΑΡΩΝΗ ΑΓΓΕΛΟ, με (Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΕΣΗΔΗΣ 184443) που προσέφερε
ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 51,20% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
προκύπτουν εφόσον και όταν συντρέξουν συσωρευτικά τα εξής:
α) Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπομένων στις κείμενες
διατάξεις (στάδιο προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών).
β) Προσυμβατικός έλεγχος από: Επίτροπο Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Φθιώτιδας.

ΑΔΑ: ΨΗΤΕ7ΛΗ-10Θ



γ) Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο εφόσον ο
τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.
4412/2016, έπειτα από σχετική πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Βοιωτίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 483

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ – ΜΑΡΑΘΟΣ (Α΄ΦΑΣΗ)» και ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου,προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
65660/668/01-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Ευρυτανίας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ’αριθμ. 1/16-03-2021(ολοκληρώθηκε 30-03-2021),πρακτικό του
ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:135699 ,για το έργο:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ – ΜΑΡΑΘΟΣ
(Α΄ΦΑΣΗ)»,προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.Ευρυτανίας.

2. Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο τον μειοδότη που είναι η εργοληπτική
επιχείρηση «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.»,με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα
τέσσερα και μηδέν ένα τοις εκατό (54,01%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 484

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση 1ου πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής-
οικονομικής προσφοράς και ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου :«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 3
ΝΕΟΧΩΡΙ ΥΠΑΤΗΣ-ΠΥΡΓΟΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΜΕΣΟΧΩΡΙ», προϋπολογισμού 187.000,00
€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
66627/3854/02-04-2021 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.1/06-11-2020(ολοκληρώθηκε 09-03-2021) πρακτικό
αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής-οικονομικής προσφοράς της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας,με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 92383, του έργου :«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 3 ΝΕΟΧΩΡΙ ΥΠΑΤΗΣ- ΠΥΡΓΟΣ- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ- ΜΕΣΟΧΩΡΙ»,
προϋπολογισμού 187.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

2.Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση
“ΣΤ.ΝΤΟΥΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.” με Δ.Τ. “ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.”, με Α.Α.Προσφοράς-
ΕΣΗΔΗΣ:169130 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα και τριάντα ένα τοις
εκατό (40,31%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 485
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ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»,προϋπολογισμού 400.000,00 €
με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
66632/3855/02-04-2021 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/31-03-2021 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών
κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας ,με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 92381, του
έργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»,προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ.

2.Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση
“ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”, με Α.Α.Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ:170112
και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα εννέα επί τοις εκατό και πενήντα
τέσσερα εκατοστά (49,54%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 486

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ
ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΟΥ
ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΟΝ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΝΑΝΤΗΣ ΑΠΟ: Χ
αρχή=400116, Ψαρχή=4289469 ΕΩΣ Χ πέρας =402486, Ψ πέρας = 4285258»,
προϋπολογισμού 560.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
64168/3685/31-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ’αριθμ. 2/04-03-2021 (ορθή επανάληψη την 29-03-2021), πρακτικό
ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής δημοπρασίας ,με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ
92481,του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΟΝ ΑΓ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΝΑΝΤΗΣ ΑΠΟ: Χ αρχή=400116,
Ψαρχή=4289469 ΕΩΣ Χ πέρας =402486, Ψ πέρας = 4285258», προϋπολογισμού
560.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε. Φθιώτιδας.

2.Κατακυρώνει την εν λόγω σύμβαση στην εργοληπτική επιχείρηση «ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΕΔΕ» με Α.Α.Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 170349 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης σαράντα τοις εκατό (40,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 487
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ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -
Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΨΗ»,
προϋπολογισμού 54.250,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
69179/4015/06-04-2021 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/29-03-2021 πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών
συμμετοχής-οικονομικής προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας , με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ
117762 ,του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ
ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΨΗ”

2. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση
“ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”, με Α.Α.Προσφοράς- ΕΣΗΔΗΣ:183698
και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα τρία επί τοις εκατό (43,00%) επί των
τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 488

ΘΕΜΑ 20ο: Λήψη απόφασης περί μερικής αποδοχής της από 22-02-2021 αίτησης –
όχλησης αποζημίωσης θετικών ζημιών της κοινοπραξίας «ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
– GREEN & SPACE E.Π.Ε.», αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ
ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΙΝΑΧΟ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ – ΜΑΡΜΑΡΩΝ»,Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
37054/1792/24-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς έκανες τις ακόλουθες επισημάνσεις αναφορικά με το θέμα:
“Στις 8/12/2020 στην Οικονομική Επιτροπή είχαμε σημειώσει ως ΛΑΙΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ……
1. Χρειάζεται αποσαφήνιση η αιτία διακοπής των εργασιών…..2. Χρειάζεται εξήγηση
των καθυστερήσεων που υπήρξαν στην εξόφληση των λογαριασμών 6ου και 7ου
Μετά από συζήτηση και εξηγήσεις που δόθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία
αποδεχτήκαμε ως χρέος το ποσόν των 97.000 ευρώ…..

Σήμερα ζητείται εισηγητικά να αποδεχτούμε οφειλή 103.000 ευρώ αντί των 185.000
ευρώ, που ζητά ο εργολάβος…
Είμαστε υποχρεωμένοι να συμφωνήσουμε με την εισήγηση της Υπηρεσίας….αλλά,
ταυτόχρονα, απαιτούμε να εξηγηθούν οι αιτίες των καθυστερήσεων που σήμερα
πληρώνει η Περιφέρεια, όπως απαιτούσαμε και τον Δεκέμβρη του 2020….”

Ο κ. Μπέτσιος ανέφερε τα ακόλουθα :“Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ, αλλά υπάρχουν
ευθύνες, γιατί οδηγηθήκαμε ως περιφέρεια στο σημείο να καταβάλουμε αποζημιώσεις
για εργασίες που ο ανάδοχος εκτέλεσε, λόγω καθυστέρησης πληρωμών”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την εν μέρει αποδοχή της αίτησης της αναδόχου κοινοπραξίας και την
αναγνώριση δαπάνης αποζημίωσης ύψους 103.774,90€ προ ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε
ζημίες λόγω προσωπικού, σταλίας μηχανημάτων, προμηθειών εγγυητικής επιστολής
και ασφαλιστηρίων συμβολαίων και σε γενικά έξοδα έδρας, για το διάστημα από 21-10-
2020 έως 16-12-2020, όπως αναλυτικά εκτίθεται στην σχετική εισήγηση της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 489

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής -
οικονομικής προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, υποέργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ, ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ & ΚΑΡΥΣΤΟΥ», του
έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ
Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ»,προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.55719/1848/06-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Εύβοιας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Δούρος ψήφισε θετικά θέτοντας ένα ερώτημα και κάνοντας τις ακόλουθες
επισημάνσεις: “η ίδια εταιρεία που παίρνει και τα τρία έργα που αφορούν τα θέματα
21,22,23 με μεγάλες εκπτώσεις ,θα μπορέσει να τα πραγματοποιήσει ; Για να μην
αρχίσει η διαδικασία των παρατάσεων,γιατί υπάρχει και ένα χρονοδιάγραμμα και δεν θα
υπάρχει η δικαιολογία της πανδημίας του κορωνοϊού . Το επισημαίνω σήμερα για να
καταγραφεί σήμερα ,γιατί θα το βρούμε μπροστά μας,είμαι σίγουρος”.

Ο κ. Μπέτσιος ανέπτυξε τη θέση της παράταξής του λέγοντας:
“Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ. Να επισημάνουμε όμως το εξής:
Στο συγκεκριμένο έργο ο μειοδότης προσέφερε έκπτωση 67%. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι
ανάδοχοι προσέφεραν εκπτώσεις 62%-58%-και 53%. Ο διαγωνισμός του έργου που
καλούμαστε να εγκρίνουμε ήταν δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός. Στο υποέργο 15 της
ΘΑΛΕΙΑΣ με τίτλο: ΄΄ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ,
ΣΤΑΥΡΟΥ, ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ΄΄ ο μειοδότης προσέφερε έκπτωση 30,4%.
Οι δε άλλοι υποψήφιοι ανάδοχοι προσέφεραν εκπτώσεις (29-27-27-26,96-26,92-26-
25,96-17,04-15-12). Τα ίδια και μικρότερα ποσοστά έκπτωσης, είχαν και τα υποέργα 13
και 14. Για τα έργα αυτά, υπήρξε κλειστή διαδικασία δηλ ανάθεση με διαπραγμάτευση
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. Οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες για ομοειδή έργα”.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε θετικά την εισήγηση κάνοντας τις εξής επισημάνσεις:
“Συμφωνώ και εγώ στα θέματα 21,22,23, είναι η ίδια ανάδοχος εταιρεία με ποσοστά
έκπτωσης 67,89%, 38,90 % και 54,88% αντίστοιχα.
Εμπεριέχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να κάνουμε τη σύγκριση με το αντίστοιχο ποσό
έκπτωσης 30,4 % που πρόσφερε η ίδια εταιρία στην κλειστού τύπου διαγωνιστική
διαδικασία, για το υποέργο στη «Θάλεια». Φαίνεται αυτή η τεράστια απόκλιση και
επιβεβαιώνει, για άλλη μια φορά, ότι οι ανοιχτές διαδικασίες διασφαλίζουν και τη
διαφάνεια και το δημόσιο χρήμα, το δημόσιο συμφέρον.
Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ως προς την επιλογή των διαδικασιών
που ακολουθούνται. Βεβαίως, είναι καθαρά πολιτική επιλογή με ποιο τρόπο θα πας και
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τι ακριβώς στόχο θέτεις αλλά αποδεικνύεται περίτρανα ότι οι ανοιχτές διαγωνιστικές
διαδικασίες είναι αυτές που πετυχαίνουν καλύτερα αποτελέσματα και δεν μπορεί
κάποιος να το παραβλέψει, γιατί εδώ οι αριθμοί λένε την αλήθεια”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το από 05-04-2021 (ολοκληρώθηκε 06-04-2021) πρακτικό
αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής-οικονομικής προσφοράς της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 149715,του υποέργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ, ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ & ΚΑΡΥΣΤΟΥ»,
προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με ΦΠΑ.

2. Απορρίπτει την προσφορά του οικονομικού φορέα «ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ Ο.Ε.» με
Α.Α.-ΕΣΗΔΗΣ : 188668, για τους λόγους που αναφέρονται στο εν λόγω πρακτικό της
επιτροπής.

3. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “SICAP
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, με Α.Α. Προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ: 188467 και
ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης εξήντα επτά και ογδόντα εννέα τοις εκατό
(67,89%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 490

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου : «Γ΄ ΦΑΣΗ ΛΙΜΕΝΑ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ»,προϋπολογισμού 10.000.000,00€ με ΦΠΑ,Π.Ε.Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.43425/1558/06-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Εύβοιας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Μπέτσιος ψήφισε ως ακολούθως :“Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ επί της διαδικασίας.
Έχουμε καταψηφίσει το έργο για τον τρόπο που υλοποιήθηκε και ελέγχθηκαν οι
προηγούμενες φάσεις και ότι το νέο έργο περιλαμβάνει στην σύμβαση σημαντικά
κατασκευαστικά έργα των προηγούμενων φάσεων. Επίσης και για το γεγονός ότι ο
ανάδοχος έχει δάνεια εμπειρία (!) σε τρεις άλλες κατασκευαστικές εταιρίες με εμπειρία
στα λιμενικά έργα. Ο ίδιος σε μικρό ποσοστό συμμετέχει”.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε ΛΕΥΚΟ λόγω της προηγούμενης τοποθέτησης
καθώς και σε προηγούμενο πρακτικό, η παράταξή του είχε ταχθεί στο λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ’αριθμ. ΙΙ/12-02-2021(ολοκληρώθηκε 01-04-2021) πρακτικό ελέγχου
δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ
92161,του έργου :« Γ΄ΦΑΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ»,προϋπολογισμού
10.000.000,00€ με ΦΠΑ,Π.Ε.Εύβοιας.

2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση “SICAP
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ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, με Α.Α. Προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ: 167750 και
ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ και ΕΝΕΝΗΝΤΑ τοις εκατό
(38,90 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 491

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της
σύμβασης του έργου :«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ
ΟΔΟΥ ΡΟΒΙΕΣ-ΗΛΙΑ-Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ»,προϋπολογισμού 8.000.000,00€ με
ΦΠΑ ,Π.Ε.Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
63155/2304/30-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Εύβοιας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε θετικά την εισήγηση παραθέτοντας τους
ακόλουθους προβληματισμούς: “Θα συμφωνήσουμε, παρόλες τις επιφυλάξεις που
έχουμε, λόγω της αναγκαιότητας και κρισιμότητας του έργου, για την ασφάλεια των
εποχούμενων από το συγκεκριμένο σημείο, που μέχρι σήμερα λειτουργεί με την
απαράδεκτη σήμανση: “Διέρχεστε με δική σας ευθύνη”.
Υπό την έννοια αυτή και για να δοθεί τέλος σε μια αρνητική εικόνα, για το νομό της
Εύβοιας, συμφωνούμε.
Αν δεν ήταν τόσο μεγάλη και επιτακτική η ανάγκη της παρέμβασης, θα είχαμε άλλη
τοποθέτηση.”

Ο κ. Μπέτσιος ψήφισε θετικά την εισήγηση αναλύοντας τα
ακόλουθα :“Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ λόγω της σημασίας του έργου για τη Β. Εύβοια και της
ασφάλειας των πολιτών λόγω της επικινδυνότητας από τα κατολισθητικά φαινόμενα στο
σημείο.
Θα θέλαμε όμως να επισημάνουμε τα εξής:Μετά τη διάλυση της σύμβασης 19-11-2019
με τον ανάδοχο και την έγκριση της συνέχισης του έργου με το πρακτικό 6 (11-2-2020
θέμα 12) της Ο.Ε., η διαδικασία έχει καθυστερήσει. . Σε σχέση δε με την εταιρία
θεωρούμε ότι κατέχει δεσπόζουσα θέση στα έργα της Εύβοιας, πρακτική που αντιβαίνει
την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Υπάρχει ρητή αναφορά στο ν. 4412/2016 περί της
προστασίας από τον αθέμιτο ανταγωνισμό που δημιουργείται στο Νομό, στην
Περιφέρεια και στην Επικράτεια.
Θα παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε, σε επόμενη συνεδρίαση, για τον αριθμό των
έργων που έχει αναλάβει η εταιρεία με τους π.υ και το ποσοστό των εκπτώσεων”.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε :“Δεν έχουμε αντίρρηση…..
Με αφορμή τους διαδοχικούς διαγωνισμούς, προϋπολογισμών αθροιστικά 20.000.000
ευρώ, που μειοδότησε η εταιρεία SICAP, θεωρούμε σκόπιμη την ενημέρωση της
Οικονομικής Επιτροπής για την δυνατότητα της να υλοποιήσει τα έργα, με το καλύτερο
αποτέλεσμα, στα προσδιορισμένα χρονοδιαγράμματα….. Για το αν και κατά πόσον
υπάρχουν εγγυήσεις για αυτό”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το ΙΙΙ /22-03-2021 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης
της σύμβασης του έργου :«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ
ΟΔΟΥ ΡΟΒΙΕΣ-ΗΛΙΑ-Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ», προϋπολογισμού 8.000.000,00€ με
ΦΠΑ ,Π.Ε.Εύβοιας, όπως συντάχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

2. Κατακυρώνει τη σύμβαση του εν λόγω έργου , στην Ε/Ε «SICAP A.T.E.», για τη
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συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου, με μέση προσφερόμενη έκπτωση 54,88% επί των
τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 492

ΘΕΜΑ 24ο: Διενέργεια κλήρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 90
του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, μεταξύ των οικονομικών
φορέων που υπέβαλλαν ισότιμες προσφορές,σχετικά με έγκριση αποτελέσματος
διαπραγμάτευσης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στην επαρχιακή οδό γέφυρα
Πουρνού - Μίστρος»,προϋπολογισμού 2.900.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) Π.Ε. Εύβοιας,(6ο
υποέργο του έργου με Κ.Α. 2020ΕΠ86600011).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.62401/2225/Φ.Ε./29-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Οι κ.κ. Δούρος,Σιαλμάς ψήφισαν θετικά.

Ο κ. Μπέτσιος δήλωσε ΑΠΟΧΗ τονίζοντας: “Καταψηφίσαμε το έργο της ΘΑΛΕΙΑΣ
και τα 18 υποέργα, διαφωνώντας με την κλειστή διαδικασία που ακολουθήθηκε από την
Περιφερειακή Αρχή”.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε :“Σημειώνουμε πως οι εξελίξεις απέδειξαν πως διαδικασία
επιλογής αναδόχου με την μέθοδο της διαπραγμάτευσης, σε όσα έργα έγιναν, δεν μας
βοήθησαν σε ταχύτητα, ούτε μας έδωσαν - πάντα - τις αναμενόμενες εκπτώσεις….. Για
αυτό ψηφίσαμε ΛΕΥΚΟ.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση …….. Θα παρακολουθήσουμε την κλήρωση…..”

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εξουσιοδοτεί την επιτροπή διαγωνισμού να διενεργήσει την κλήρωση για το έργο:
«Αποκατάσταση βλαβών στην επαρχιακή οδό γέφυρα Πουρνού -
Μίστρος»,προϋπολογισμού 2.900.000,00€(με ΦΠΑ 24%) Π.Ε. Εύβοιας (6ο υποέργο
του έργου με Κ.Α. 2020ΕΠ86600011),για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, μεταξύ
των οικονομικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιμες προσφορές με ποσοστό μέσης
τεκμαρτής έκπτωσης τριάντα και δεκατρία τοις εκατό (30,13%) στην πρώτη θέση,
κατά σειρά μειοδοσίας,σύμφωνα με το υπ’αριθμ. Ι/23-02-2021(ολοκληρώθηκε 08-03-
2021) πρακτικό αποσφράγισης προσφόρων και ελέγχου δικαιολογητικών της
επιτροπής διαγωνισμού και τους συνημμένους αυτής πίνακες.Πρόκειται για τις
εργοληπτικές επιχειρήσεις : Ε/Ε: «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ» και «ΚΑΔΜΟΣ
Α.Ε.Τ.Ε.».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 493

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2017»,αναδόχου:ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΙΩΑΝΝΗ Ζ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.οικ.61062/2167/Φ.Ε./26-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
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Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε :“Θεωρούμε πως οι παρατάσεις που δόθηκαν μέχρι σήμερα
στο έργο είχαν βάσιμη αιτιολογία….
Θεωρούμε, όμως, την νέα παράταση υπερβολική και θεωρούμε πως μπορεί να
συντμηθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2021”.

Η κα Αναγνώστου δήλωσε ΑΠΟΧΗ.

Οι κ.κ.Αναγνωστάκης,Δούρος ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

Ο κ.Μπέτσιος ψήφισε ως εξής: “Καταψηφίζουμε την εισήγηση για 6μηνη
παράταση αν και το έργο αυτό έχει ιδιαιτερότητα με την απώλεια του Ανάδοχου. Οι λόγοι
παράτασης αναδεικνύουν την έλλειψη ωριμότητας των έργων, της παρακολούθησης τους
από τις ΤΥ”.

Ο κ.Σιαλμάς ψήφισε θετικά την εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» για έξι (6)
μήνες, ήτοι μέχρι 30-09-2021, ,αναδόχου: ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΙΩΑΝΝΗ Ζ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ,καθώς οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος είναι
βάσιμοι εν όλω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 494

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)», αναδόχου ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
66761/2412/02-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Εύβοιας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Δούρος ψήφισε ΛΕΥΚΟ,συμπληρώνοντας : “Μία λύση υπάρχει. Να
ψηφίζουμε κατά και να αναλαμβάνει ο κάθε ένας τις ευθύνες του,ώστε να καταλάβουν
οι εταιρείες ότι το παιχνίδι των παρατάσεων πρέπει να τελειώσει”.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε :“Θεωρούμε βάσιμη την αιτιολόγηση της παράτασης……
Δεν έχουμε αντίρρηση”.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε ΛΕΥΚΟ και αιτιολόγησε τη ψήφο του λέγοντας:
“Επειδή είναι μια από τις εταιρείες, η οποία έχει πάρει πάρα πολλά έργα στο νομό της
Εύβοιας και αιτείται συνεχώς παρατάσεις, θα ψηφίσουμε λευκό”.

Ο κ.Μπέτσιος ψήφισε ως εξής: “Καταψηφίζουμε… και γράφεται η θέση μας στα
Πρακτικά .Εκεί τελειώνει το καθήκον σας και οι πολιτικές ευθύνες!!
Και ερωτάμε: Εμείς καταψηφίζουμε. Τι κάνουν οι υπηρεσίες για την επιτάχυνση των
έργων ,ποιος φέρει ευθύνη για τις παραλείψεις των μελετών, ότι τα έργα εδώ και ένα
χρόνο δεν προσχωρούν καθόλου; Και δεν είναι λόγω κορονοϊού. Τι λέτε στους συμπολίτες
μας...;”
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Ο κ.Σιαλμάς ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ
2018-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)» , αναδόχου ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.,μέχρι 31-10-2021,
καθώς οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος είναι βάσιμοι εν όλω, για την ομαλή και
ορθή ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 495

ΘΕΜΑ 27ο: α)Έγκριση της προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και των λοιπών
συμβατικών τευχών του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΩΠΑΙΔΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ETOYΣ 2021» ,προϋπολογισμού
74.400,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
β)Ορισμός της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως υπηρεσίας που θα διενεργήσει τη δημοπρασία για
την ανάθεση του έργου του θέματος.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
1413/69287/06-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Εύβοιας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέπτυξε τις ακόλουθες θέσεις:
1. “Διαφωνούμε με τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση της Κωπαΐδας….
2. Διαμαρτυρόμαστε, επίσης, για την καθυστέρηση ολοκληρωμένης εξέτασης του

ζητήματος συμφωνάμε προτάσεις που πολλές φορές έγιναν….
Οι συγκεκριμένες, όμως, παρεμβάσεις είναι απολύτως αναγκαίες….
Για αυτό ….Δεν εκφράζουμε αντίρρηση”.

Ο κ.Δούρος ψήφισε θετικά λόγω της αναγκαιότητας του έργου.

Οι κ.κ. Σιαλμάς,Μπέτσιος ψήφισαν ομοίως θετικά την εισήγηση.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε θετικά στην εισήγηση, επισημαίνοντας την
παρατήρηση που είχε κάνει για το ζήτημα της Κωπαΐδας σε προηγούμενο θέμα.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού και των λοιπών συμβατικών
τευχών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΚΩΠΑΙΔΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021»,προϋπολογισμού 74.400,00
EURO (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

2. Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως υπηρεσία που θα διενεργήσει τη δημοπρασία για
την ανάθεση του λόγω έργου .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 496
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ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 64883/249/31-03-2021 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή
ιδιωτικών μηχανημάτων στον αποχιονισμό και ρίψη άλατος του επαρχιακού οδικού
δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας, την 31/03/2021.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.Φ.007.65591/253 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας(Τμήμα
Π.Ε.Βοιωτίας)προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’αριθμ. 64883/249/31-03-2021 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων
στον αποχιονισμό και ρίψη άλατος του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας,
την 31/03/2021,με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής :

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

2. Η έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων
αναγκών
(χιονοπτώσεις), που εκδηλώθηκαν την 31/03/2021 στην Π.Ε. Βοιωτίας.

3. H απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και
ανάθεση εργασιών:
α) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 93838 μηχ/μα (UNIMOG λεπίδα-αλατιέρα 3.5 tn ), ιδιοκτησίας

Βιέννα Χριστίνας, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που
εκδηλώθηκαν στις 31/03/2021 στις περιοχές Κυριάκι, Ανάληψη, Ελικώνας της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

β) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 142444 μηχ/μα, (UNIMOG λεπίδα-αλατιέρα), ιδιοκτησίας
Κοροδήμου Νικολάου για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που
εκδηλώθηκαν στις 31/03/2021 στις περιοχές (Αράχωβα ,Λιβάδι- όρια Νομού) της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
γ) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 144400 μηχ/μα (UNIMOG λεπίδα-αλατιέρα), ιδιοκτησίας

Ανάγνου Ευσταθίας για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που
εκδηλώθηκαν στις 31/03/2021 στις περιοχές (Αράχωβα ,Λιβάδι- όρια Νομού)
της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

δ) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 120301 μηχ/μα, (μηχ/κός εκσκαφέας λεπίδα), ιδιοκτησίας Φυτίλη
Λουκά, για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού που εκδηλώθηκαν
στις 31/03/2021 στις περιοχές Κυριάκι, Ανάληψη, Ελικώνας της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας.

4.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. Προστασίας. και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων, σε συνδυασμό με την υπ. αριθμ. 1829 αποφ. πρακτ. 49/28-12-2020, θέμα
43ο(ΑΔΑ: ΨΦΥΘ7ΛΗ-ΜΡΞ) Απόφαση της Ο.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με
τις οποίες εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά , με ιδιωτικά
μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό και
ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.

Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προστασίας
Π.Ε. Βοιωτίας καθώς και των αρμοδίων τμημάτων της Δ.Τ.Ε. Βοιωτίας και θα
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γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων συντονιστών, προϊσταμένων
και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.

5. 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.

Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται
κατόπιν των εντολών (γραπτών, μέσω τηλεφωνικών ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων,
τηλεφωνικών κλήσεων) των υπευθύνων στελεχών της Π.Στ.Ε. (Κέντρα
επιχειρήσεων, Πρ/νων Διευθύνσεων ή Τμημάτων, συντονιστών βάρδιας, κα), οι δε
ώρες εργασίας του/ων μηχανήματος/ων θα καθορίζονται από την επιβεβαίωση του
Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Βοιωτίας.
(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.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) "Οι χειριστές-οδηγοί και οι βοηθοί αυτών κατέχουν την απαιτούμενη άδεια χειριστή
μηχανημάτων έργων σύμφωνα με το ΠΔ 113/2012."
(δ2) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών,
νυκτερινών, αργιών, σταλίες, κλπ.
(δ3) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ4) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ5) 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.
(δ6) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται :

«ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ »

(δ7) Οι ανάδοχοι υποχρεούνται να εγκαταστήσουν και να θέσουν σε λειτουργία , σε κάθε
μηχάνημα

έργου , το σύστημα εντοπισμό θέσης τους σε συμβατότητα με την εφαρμογή συντονισμού
του
μηχανισμού πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

(CITIZEN FIRST )
με την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η εγκατάσταση θα πιστοποιείται με την προσκόμιση βεβαίωσης της εταιρίας CITIZEN
FIRST από τον ανάδοχο ιδιοκτήτη στην Υπηρεσία μας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 497

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου
«Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.65822/177/01-04-2021 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής
Προστασίας(Τμήμα Π.Ε.Φωκίδας)προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου
2014ΕΠ56600016 Υποέργο 21 (έκτακτες ανάγκες 2020) από την Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης
του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών
Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε. Φωκίδας όπως φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα.

Α/
Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»
χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας , για την ενίσχυση
πρανών και καθαρισμό χειμάρρου Κουραδάς
15/10/2020-26/10/2020

2014ΕΠ56600016 ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΛΕΞΗ
Ο.Ε

12.424,80€

2.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»
χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας , για την ενίσχυση
πρανών και καθαρισμό χειμάρρου Πλειστός
13/10/2020-12/11/2020

2014ΕΠ56600016 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

24.797,27€

3.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»
χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας , για την ενίσχυση
πρανών και καθαρισμό χειμάρρου Μανδήλω
05/10/2020-17/10/2020

2014ΕΠ56600016 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ

22.828,40€

4.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»
χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας , για την ενίσχυση
πρανών και καθαρισμό χειμάρρου Καρυώτικο
12/10/2020-22/10/2020

2014ΕΠ56600016 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ

13.227,20€

5.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»
χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας , για την ενίσχυση
πρανών και καθαρισμό χειμάρρου Σκίτσα
12/10/2020-10/11/2020

2014ΕΠ56600016 ΑΦΟΙ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 23.374,00€

6.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»
χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας , για την ενίσχυση
πρανών και καθαρισμό ποταμού Μόρνου
15/10/2020-23/10/2020

2014ΕΠ56600016 ΑΦΟΙ
ΓΕΩΡΓΟΚΟΠΟΥΛΟΙ

6.184,50€
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7.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»
χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας , για την ενίσχυση
πρανών και καθαρισμό χειμάρρου
Καρδαριώτης
02/11/2020-10/11/2020

2014ΕΠ56600016 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ

10.350,90€

8.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»
χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας , για την ενίσχυση
πρανών και καθαρισμό χειμάρρων Σεργούλας
και Σωρροί Τριζονίων
13/10/2020-27/10/2020

2014ΕΠ56600016 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΑΣΙΑΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε.

21.334,00€

ΣΥΝΟΛΟ 134.521,07€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 498

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση τροποποίησης μαθητικού δρομολογίου επί της αριθ. 1ης
Πρόσκλησης «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας &
Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητα Βοιωτίας για τα
σχολικά έτη: 2020-2021, 2021-2022, στα πλαίσια του Δ.Σ.Α

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.64940/2235/01-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Οι κ.κ.Δούρος,Σιαλμάς ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

Ο κ.Χρονάς δήλωσε: “Είναι αίτημα του σχολείου για την μεταφορά
προσφυγόπουλων….. Δεν έχουμε αντίρρηση”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τροποποίηση του υφιστάμενου μαθητικού δρομολογίου [6.27] επί της
αριθ. 148346_3886/27-7-2020 1ης Πρόσκλησης στα πλαίσια του Δ.Σ.Α «Μεταφοράς
Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής
αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητα Βοιωτίας για τα σχολικά έτη: 2020-2021, 2021-
2022», σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 974/31-3-2021 έγγραφο του Τμήματος Δια Βίου
Μάθησης και όπως αναλύεται στον πίνακα του Παραρτήματος Ι.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 499

ΘΕΜΑ 31ο: Διόρθωση της υπ’αριθμ. 420/30-03-2021 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε. (ΑΔΑ:ΨΨΔ57ΛΗ-ΠΘ5), σχετικά με την έγκριση πρακτικού
κατακύρωσης της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών και
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ της 1ης πρόσκλησης υποβολής
προσφορών ανάθεσης συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε.Βοιωτίας,
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για τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021- 2022.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.

66999/2283/02-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Οι κ.κ.Δούρος,Σιαλμάς ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

Ο κ.Μπέτσιος ψήφισε ως εξής: “Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ, πλην των δρομολογίων του
ΚΤΕΛ το οποίο προσφέρει έκπτωση 0%, για τα οποία είμαστε αρνητικοί”.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Πρόκειται για τυπικό θέμα….. Δεν έχουμε αντίρρηση.
Φυσικά ισχύει η παρατήρηση που κάναμε ως ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ όταν συζητείτο το
σχετικό θέμα : “Δεν αντιλαμβανόμαστε το 0 % έκπτωσης ,που δίνει το ΚΤΕΛ Λειβαδιάς
στα δρομολόγια που παίρνει…. Και αρνούμαστε να επικυρώσουμε τον διαγωνισμό για
αυτά..
Ψηφίζουμε τα υπόλοιπα δρομολόγια”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Διορθώνει την υπ’αριθμ. 420/2021 απόφασή της στο 33ο θέμα του 13ου πρακτικού
(ΑΔΑ:ΨΨΔ57ΛΗ-ΠΘ5) , ως προς το όνομα του οικονομικού φορέα, το οποίο εκ
παραδρομής αναγράφηκε λάθος στον πίνακα, ήτοι ως ακολούθως:
από ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ στο ορθό ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ε.Ε. όπου αναγράφεται
στο πίνακα των δρομολογίων (Α/Α 39, 47,50,51,52,53).

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α/Α
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΤΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ (€)

8 ΚΑΣΤΡΟ -
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ

ΣΚΑΛΙΑ ΑΗ
ΓΙΑΝΝΗ
(Μετεπιβίβαση
στο
δρομολόγιο
1.8)

ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

38% 38,22

9 Κ.ΤΙΘΟΡΕΑ ΣΚΑΛΙΑ ΑΗ
ΓΙΑΝΝΗ
(Μετεπιβίβαση
στο
δρομολόγιο
1.8)

ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

38% 39,84

10 ΑΝΤΙΚΥΡΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ
(Μετεπιβίβαση
Τέρμα Δελφών
στο
δρομολόγιο
1.14) και
συνεχίζει για
το ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

38% 61,19

11 ΑΝΑΛΗΨΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ 21% 27,63
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(Μετεπιβίβαση
Τέρμα Δελφών
στο
δρομολόγιο
1.14)

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

12 ΚΑΣΤΡΟ -
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ
(Μετεπιβίβαση
στο
δρομολόγιο
1.13) και
συνεχίζει για
ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΓΡΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

52% 44,03

13 ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ
(ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ
)

ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

11% 53,47

14 ΑΡΑΧΟΒΑ-
ΔΙΣΤΟΜΟ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ
(Μετεπιβίβαση
Τέρμα Δελφών
στο
δρομολόγιο
1.14)

ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

38% 66,05

15 ΑΡΑΧΟΒΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

38% 60,87

16 ΔΙΣΤΟΜΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

38% 43,72

17 ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0% 26,46

18 ΠΡΟΣΗΛΙΟ,
ΘΟΥΡΙΟ

ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0% 38,75

19 ΔΑΥΛΕΙΑ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0% 13,76

20 ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0% 26,25

21 ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

14% 33,74

22 ΚΟΡΩΝΕΙΑ -
ΑΛΑΛΚΟΜΕΝΕ
Σ

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

21% 35,34

23 ΑΛΛΑΛΚΟΜΕΝ
ΕΣ-
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥ
Η

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

21% 43,35

25 ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

42,54% 23,89

27 ΡΩΜΕΪΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

42% 20,95

28 ΛΙΒΑΔΙ ΑΡΑΧΟΒΑ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0% 31,71

32 ΘΕΣΠΙΕΣ ΑΣΚΡΗ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

7% 10,08

33 ΘΕΣΠΙΕΣ ΕΛΛΟΠΙΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

11% 13,06

36 ΠΕΤΡΑ ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΤΣΙΩΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

25% 18,14

37 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙ
Α-ΜΑΖΙ

ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

12% 37,8
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38 ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

38% 27,25

39 ΟΙΝΟΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. &
ΣΙΑ Ε.Ε.

1% 24,6

40 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

33% 28,14

41 ΥΠΑΤΟ ΘΗΒΑ
(Μετεπιβίβαση
στο
δρομολόγιο
1.9)

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

35% 20,12

42 ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ ΘΗΒΑ
(Μετεπιβίβαση
στο
δρομολόγιο
1.9)

ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

42% 26,64

43 ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ ΛΟΥΤΟΥΦΙ-
ΘΗΒΑ

ΚΑΤΣΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

41% 34,46

44 ΣΚΟΥΡΤΑ-
ΕΡΥΘΡΕΣ

ΛΟΥΤΟΥΦΙ ΜΕΙΔΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

47% 76,72

45 ΟΙΝΟΦΥΤΑ -
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

ΛΟΥΤΟΥΦΙ ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. &
ΣΙΑ Ε.Ε.

7% 100,76

46 ΑΡΜΑ,
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΛΟΥΤΟΥΦΙ ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. &
ΣΙΑ Ε.Ε.

7% 73,86

47 ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΛΟΥΤΟΥΦΙ ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. &
ΣΙΑ Ε.Ε.

47% 47,27

48 ΔΗΛΕΣΙ ΛΟΥΤΟΥΦΙ ΜΕΙΔΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

47% 58,99

49 ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ ΛΟΥΤΟΥΦΙ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ

46% 40,22

50 ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ ΛΟΥΤΟΥΦΙ ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. &
ΣΙΑ Ε.Ε.

27% 21,44

51 ΝΈΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΘΗΒΑ ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. &
ΣΙΑ Ε.Ε.

47% 46,96

52 ΘΗΒΑ ΘΗΒΑ ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. &
ΣΙΑ Ε.Ε.

31% 21,90

53 ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΕΣ
(Μετεπιβίβαση
στο
δρομολόγιο
6.11)

ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. &
ΣΙΑ Ε.Ε.

21% 26,71

54 ΣΤΕΙΡΙ-ΚΥΡΙΑΚΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

38% 62,69

55 ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0% 30,00

56 ΔΙΣΤΟΜΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑ
(Μετεπιβίβαση
στο

ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

38% 36,47
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Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. 420/30-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 500

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση των υπ’ αριθμ. 35 & 36 πρακτικών της επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την
ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων
σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα έτη: 2020-2021/2021-2022», συνολικού
προϋπολογισμού 23.785,27€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης
30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση
του ΕΣΗΔΗΣ - (Αριθμ. 6ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ.
Πρωτ.50185/1974/10-03-2021).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
70718/2453/08-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου
της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Ο κ.Αναγνωστάκης ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Οι κ.κ.Δούρος,Σιαλμάς ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

Ο κ. Χρονάς αιτιολόγησε την ψήφο του λέγοντας: “Δεν αντιλαμβανόμαστε την
καθυστέρηση που υπάρχει στη τακτοποίηση των συγκεκριμένων δρομολογίων……
Για αυτό περιμένουμε εξηγήσεις.
Διαφορετικά….. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ”.

Ο κ.Μπέτσιος ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει τα υπ’ αριθμ. 35/30-03-2021(ολοκληρώθηκε 02-04-2021) & 36/06-04-2021,
πρακτικά της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών
διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών “Μεταφοράς Μαθητών
των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα έτη: 2020-2021/2021-2022”, που αφορούν στον
έλεγχο της οικονομικής και τεχνικής προσφοράς των υποψήφιων αναδόχων σε συνέχεια της
αριθμ. 6ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. Πρωτ. 50185/1974/10-03-
2021.

2. Απορρίπτει την προσφορά του οικονομικού φορέα ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, για
τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό του πρακτικού Ν35 της επιτροπής διαγωνισμού.

δρομολόγιο
1.8)

57 ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0% 21,88

58 ΠΥΡΓΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0% 27,32
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3. Εγκρίνει ως προσωρινούς μειοδότες για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς
Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας για τα σχολικά έτη
2020-2021 και 2021-2022, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών
(ΔΣΑ) από τη Π.Ε. Φθιώτιδας με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή, οι οποίοι προσέφεραν την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής
άποψης, όπως απεικονίζονται στον κάτωθι πίνακα:

Τμήμα ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΟ.
ΦΟΙΤΗΣΗΣ/

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

86 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΟΦΥΤΗΣ 1 % 24,53€ Κυπαρισσώνας
Δημοτικό Σχολείο

& Γυμνάσιο
Πελασγίας

ΝΕΟ 39 ΝΕΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1% 20,79€ Γραμμένη Δημοτικό Σχολείο
Καστρίου

4. Αναδεικνύει ως προσωρινούς αναδόχους σε εφαρμογή του άρθρου 33 του Ν.
4713/2020, για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας
της Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την
υπογραφή των οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι τις 30.6.2021, στα
πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) από τη Π.Ε. Φθιώτιδας με τη
χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ » και της Αριθμ. 6ης
Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. Πρωτ. 50185/1974/10-03-2021,
όπως απεικονίζονται στον κάτωθι πίνακα:

Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 5.3 της
διακήρυξης, που θα υποβάλλουν οι ανωτέρω προσφέροντες (προσωρινοί ανάδοχοι)
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης που θα του αποσταλεί από την
Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 501

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ερέτριας με τίτλο
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
63711/648/02-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της
Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος

Τμήμα ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΟ.
ΦΟΙΤΗΣΗΣ/

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

86 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΟΦΥΤΗΣ 1 % 24,53€ Κυπαρισσώνας
Δημοτικό Σχολείο

& Γυμνάσιο
Πελασγίας

ΝΕΟ 39 ΝΕΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1% 20,79€ Γραμμένη Δημοτικό Σχολείο
Καστρίου
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πρακτικού,και αναφέρει τα κάτωθι:

ΣΧΕΤ.: 1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 100 και 278 αυτού.
2. Τις Διατάξεις του ν.4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)
3. Η ΣΑΕΠ 566.
4. Το αριθ. 984/2-2-2021 έγγραφο του Δήμου Ερέτριας
5. Η από 03-08-2018 Προγραμματική Σύμβαση
6. Το από 03-02-2021 Πρακτικό συνεδρίασης της κοινής επιτροπής
παρακολούθησης της ΠΣ μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του
Δήμου Ερέτριας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε.
ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ
2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)»
7. Το αριθ. 31669/1084/Φ.Ε./29-3-2021 έγγραφο της ΔΤΕ ΠΕ Ευβοίας

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με βάση το (7) σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ευβοίας προς
την Υπηρεσία μας και των συνημμένων σε αυτό, προτείνεται η παράταση της διάρκειας
της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου
Ερέτριας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε.
ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)»
Η Προγραμματική σύμβαση υπογράφηκε στις 3-08-2021 με χρονική διάρκεια τριάντα (30)
μήνες δηλαδή μέχρι 03-02-2021.

Σύμφωνα με τα αρ (4,6,7) σχετικά έγγραφα το φυσικό αντικείμενο του έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)» δεν ολοκληρώθηκε
σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η καθυστέρηση οφείλεται αφενός μεν
στην καθυστέρηση της Αναθέτουσας Αρχής ως προς την έγκαιρη ωρίμανση και
δημοπράτηση του έργου λόγω υποστελέχωσης των υπηρεσιών, των ανειλημμένων
υποχρεώσεων και του πλήθους των χρηματοδοτικών προγραμμάτων που κλήθηκε να
συμμετάσχει, αφετέρου δε στα έκτακτα μέτρα που επιβλήθηκαν από την Πολιτεία εξαιτίας
της πανδημίας του Κορωναϊού από τα τέλη Φεβρουαρίου του 2020, γεγονός που
κατέστησε δυσχερή τη συνεργασία μεταξύ των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού για
την έγκαιρη έκδοση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

Προκειμένου να είναι σε ισχύ η Προγραμματική Σύμβαση μέχρι την ολοκλήρωση του
φυσικού αντικειμένου του έργου, κρίνεται απαραίτητη η παράταση της χρονικής της
διάρκειας κατά επτά (7) μήνες σύμφωνα με το άρθρο 5.

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,δήλωσε: “Θεωρούμε βάσιμη την αιτιολόγηση της παράτασης για 7 μήνες…
Δεν έχουμε αντίρρηση”.
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Οι κ.κ.Δούρος,Σιαλμάς επανέλαβαν την πάγια θέση της παράταξής τους σχετικά
με την συζήτηση των προγραμματικών συμβάσεων στο Π.Σ.,λόγω αρμοδιότητας.
Εφόσον όμως το εν λόγω θέμα τέθηκε προς συζήτηση στην συνεδρίαση της
Ο.Ε.,ψήφισαν θετικά την εισήγηση.

Ο κ.Μπέτσιος αρχικά ζήτησε να παραπεμφθεί το εν λόγω θέμα που αφορά
προγραμματική σύμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ωστόσο διευκρίνισε : “Αν
συζητηθεί ψηφίζουμε ΥΠΕΡ”.

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 και το θέμα
συζητήθηκε, ψήφισε ΥΠΕΡ της εισήγησης.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ερέτριας με τίτλο
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)» κατά επτά (7) μήνες ήτοι
έως 03-09-2021.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 502

ΘΕΜΑ 34ο: α)Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μακρακώμης για το ενταγμένο έργο στο Τεχνικό
Πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2018 με τίτλο: «Διαμόρφωση χώρου,
προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση της παιδικής χαράς Τ.Κ.
Πιτσίου Δήμου Μακρακώμης».
β)Εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της σύμβασης και γ) ορισμός
μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
65657/687/05-04-2021 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. 321/2018 (Α∆Α:ΩΣΑΨ7ΛΗ-ΛΗΔ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
Στερεάς Ελλάδας, έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας έτους 2018

3. Η με αριθμό 67/2021 (ΑΔΑ: ΩΞΕΤΩΛ2-ΝΚΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Μακρακώμης, περί έγκρισης του σχεδίου της Προγραμματικής
Σύμβασης

4. Το με αρ. Πρωτ. 7260/284/31-03-2021 έγγραφο του Δήμου Μακρακώμης

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με την αριθ. 321/2018 (Α∆Α:ΩΣΑΨ7ΛΗ-ΛΗΔ) απόφαση του Περιφερειακού
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Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος
της ΠΕ Φθιώτιδας έτους 2018 που περιλαμβάνει το έργο: «Διαμόρφωση χώρου,
προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση της παιδικής χαράς Τ.Κ.
Πιτσίου Δήμου Μακρακώμης» ποσού 20.000,00€.

Με την αριθμ. 67/2021 (ΑΔΑ: ΩΞΕΤΩΛ2-ΝΚΦ) απόφαση, της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Μακρακώμης, εγκρίθηκε η σύναψη και οι όροι της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης, εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την Υπογραφή της και ο
ορίστηκε εκπρόσωπος µε τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Με το αρ. Πρωτ. 7260/284/31-03-2021 έγγραφο του Δήμου Μακρακώμης διαβιβάστηκε
προς έγκριση το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης του εν λόγω έργου.

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για
την υλοποίηση του έργου µε τίτλο: «Διαμόρφωση χώρου, προμήθεια και τοποθέτηση
εξοπλισμού για την αναβάθμιση της παιδικής χαράς Τ.Κ. Πιτσίου Δήμου Μακρακώμης»,
συνολικού προυπολογισμού 21.177,96 €.

Το έργο αφορά την διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς και προμήθεια-
τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση της αισθητικής της παιδικής χαράς, αλλά
κυρίως της ασφάλειας των παιδιών που θα την χρησιμοποιούν, σε εφαρμογή της
ισχύουσας νομοθεσίας για τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους.

Η ανάγκη σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης προέκυψε,
αφενός μεν από το γεγονός ότι ο Δήμος Μακρακώμης είναι ο Κύριος του Έργου και
αφετέρου γιατί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει εξασφαλίσει την χρηματοδότησή του
με το ποσό των 20.000,00€ με την ένταξή του στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας έτους 2018. Το υπόλοιπο ποσό των 1.177,96€ θα διατεθεί από
πιστώσεις του Δήμου Μακρακώμης.

Το έργο κρίνεται αναγκαίο, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και είναι προς όφελος
της τοπικής κοινωνίας. Είναι σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην βελτίωση και
στην αναβάθμιση της καθημερινότητας των κατοίκων της εν λόγω περιοχής.

Επισυνάπτεται το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΠΙΤΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ»

Στη Λαμία, σήμερα την ............/........./ 2021 , οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :
1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία (µε ΑΦΜ:

9997947718), και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη, κ. ΦΑΝΗ Χ.
ΣΠΑΝΟ (Φορέας Χρηματοδότησης)

2. Ο Δήμος Μακρακώμης που εδρεύει στη Σπερχειάδα (µε ΑΦΜ: 800206956
Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Μακρακώμης, κ.
ΧΑΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟ (Κύριος του έργου & Φορέας Υλοποίησης),

Με βάση τις διατάξεις:

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

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

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

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

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

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

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

8. Του ν.4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας»
και άλλες διατάξεις».

9. Του άρθρου 21 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚΑ104/30.5.2020) «Κύρωση: α) της από
13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»

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

11. Του άρθρου 324 του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ Α 127/ 29-6-2020) «Ενιαίο κείμενο
Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον
προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες
διατάξεις.»

και έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθ. 321/2018 (Α∆Α:ΩΣΑΨ7ΛΗ-ΛΗΔ) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του
Τεχνικού Προγράμματος της ΠΕ Φθιώτιδας και η εγγραφή σε αυτό του έργου:
«Διαμόρφωση χώρου, προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την
αναβάθμιση της παιδικής χαράς Τ.Κ. Πιτσίου Δήμου Μακρακώμης» ποσού
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20.000,00€ από πιστώσεις ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ.
2. Την αριθ. 1364/2019 Απόφαση Διεύθυνσης Οικονομικού &’ Δημοσ/κου Ελέγχου (αρ.

Πρωτ.: 31260/1248/11-2-2019 (ΑΔΑ:6Ζ1Ν7ΛΗ-ΑΑΦ), με την οποία εγκρίνεται
δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους είκοσι χιλιάδες Ευρώ (20.000,00 €).

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

4. Την µε αριθ. 67/2021 (ΑΔΑ: ΩΞΕΤΩΛ2-ΝΚΦ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Μακρακώμης, µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του
κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και ο ορισμός εκπροσώπων µε τους
αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής
Σύμβασης.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών,
με σκοπό την υλοποίηση της προμήθειας: «Διαμόρφωση χώρου, προμήθεια και
τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση της παιδικής χαράς Τ.Κ. Πιτσίου
Δήμου Μακρακώμης» από τον Δήμο Μακρακώμης με την χρηματοδότηση της
Περιφέρειας από πιστώσεις ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το
ποσό των 20.000,00€ και από πιστώσεις του Δήμου Μακρακώμης με το ποσό των
1.177,96€
Το έργο αφορά την διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς και προμήθεια-τοποθέτηση
εξοπλισμού για την αναβάθμιση της παιδικής χαράς στην κοινότητα Πιτσίου του
Δήμου Μακρακώμης, κατ' εφαρμογή της υπ' αριθ. 28492/11-5-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ
931/Β/2009) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 27934/11-7-14 και την 30681/07-8-
14.

Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση της αισθητικής της παιδικής χαράς, αλλά
κυρίως της ασφάλειας των παιδιών που θα την χρησιμοποιούν, σε εφαρμογή της
ισχύουσας νομοθεσίας για τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους.

Η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης του έργου, αφενός γιατί ο
Δήμος Μακρακώμης είναι ο Κύριος του Έργου και αφετέρου γιατί η Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας έχει εξασφαλίσει την χρηματοδότησή του. Το έργο κρίνεται αναγκαίο, έχει
αναπτυξιακό χαρακτήρα και είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο θα εκτελεστεί στην Κοινότητα Πιτσίου της Δ.Ε. Σπερχειάδας του Δήμου
Μακρακώμης.

ΑΡΘΡΟ 3: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει:

• Την χρηματοδότηση του έργου, από πιστώσεις ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ, μέχρι το ποσό
των 20.000,00€ την εξασφάλιση των σχετικών χρηματορροών και την έκδοση
όλων των σχετικών διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για την ομαλή
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χρηματοδότηση και πληρωμή τους.
• Την διενέργεια των πληρωμών της προμήθειας, δια της Δ/νσης Οικονομικού &

Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος που θα διενεργήσει τις σχετικές
πληρωμές ως υπόλογος διαχειριστής του έργου.

• Τον ορισμό εκπροσώπων της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Β. Ο Δήμος Μακρακώμης, αναλαμβάνει:
 Τον ορισμό εκπροσώπο του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 Την χρηματοδότηση του υπολοίπου ποσού του προϋπολογισμού της πράξης,

ήτοι του ποσού των 1.177,96€ καθώς και κάθε επιπλέον δαπάνης μελετών και
εργασιών πέραν των περιγραφόμενων στην παρούσα προγραμματική.

 Την μέριμνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση των απαιτούμενων
μελετών, αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων πριν από την ανάθεση.

 Την διαδικασία ανάθεσης, την υπογραφή σύμβασης µε τον ανάδοχο, την
παρακολούθηση και την παραλαβή της πράξης.

 Την μέριμνα για την απομάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται επί του χώρου,
ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη εγκατάσταση του εργοταξίου και η έναρξη
των εργασιών.

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

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

 Την αποστολή στην Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας κάθε πιστοποίησης δαπάνης και λογαριασμού της προμήθειας που
φέρει την έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου συνοδευμένη από όλα τα
λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο, προκειμένου να
προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής.

 Την ενημέρωση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού σχετικά με την
πορεία υλοποίησης της προμήθειας και την κοινοποίηση σε αυτή αντιγράφων
των παραστατικών των πληρωμών.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
1. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται, σύμφωνα µε την αριθ. 21/2021

μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μακρακώμης, στο ποσό των 21.177,96€,
στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί και αναλύεται ως
ακολούθως:

Α/
Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤ

Α
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΟ
Σ

ΑΞΙΑ

1 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ Β’ ΤΕΜ. 1 400,00€ 400,00€
2 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΞΥΛΙΝΗ 2Θ ΤΕΜ. 1 400,00€ 400,00€

3
ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΙΘΕΣΙΑ ΜΙΚΤΗ
(2Π+1Ν) ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΟΚΟ

ΤΕΜ. 1 1.600,00€ 1.600,00€

4 ΞΥΛΙΝΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ
ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΤΕΜ. 1 1.900,00€ 1.900,00€

5 ΔΑΠΕΔΟ ΠΑΧΟΥΣ 50mm ΜΕ
EPDM Μ2 81,00 74,00€ 5.994,00€
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6 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ Μ2 70,00 35,00€ 2.450,00€

7 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΕΜ. 1 240,00€ 240,00€

8 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ Μ 55 69,00 3.795,00€
9 ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΕΜ. 1 300,00 300,00€

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 17.079,00€

ΦΠΑ 24% 4.098,96€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 21.177,96€

2. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας σύμφωνα με την αριθ. 1364/2019 Απόφαση Διεύθυνσης Οικονομικού &’
Δημοσ/κου Ελέγχου (αρ. Πρωτ.: 31260/1248/11-2-2019 (ΑΔΑ:6Ζ1Ν7ΛΗ-ΑΑΦ), με την
οποία εγκρίνεται δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους είκοσι χιλιάδες Ευρώ (20.000,00
€) & από πιστώσεις ιδίων πόρων του Δήμου Μακρακώμης στο ποσό των 1.177,96€

3. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σταδιακά μετά από την πιστοποίηση των
εργασιών σύμφωνα µε τις διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.

4. Οι πληρωμές της προμήθειας θα πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις
Οικονομικού της Περιφέρειας μέχρι το ποσό των 20.000,00 & του Δήμου για το ποσό
των 1.177,96€ σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Η ισχύς της παρούσας προγραμματικής σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και
η διάρκειά της ορίζεται 12 μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η
εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την
Οριστική του Παραλαβή. Με την οριστική παραλαβή της προμήθειας, ολοκληρώνεται το
αντικείμενο της παρούσας και αυτή λύεται αυτοδίκαια.
2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής παρατίθεται στο Παράρτημα Ι,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται µε
έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της
Επιτροπής Παρακολούθησης.
4. Η μέγιστη δυνατή παράταση της χρονικής διάρκειας, της Προγραμματικής Σύμβασης
ορίζεται σε 5 μήνες .

ΑΡΘΡΟ 6 : ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
1. Ο Δήμος Μακρακώμης είναι ο µόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων
τρίτων, συμπεριλαμβανομένου του αναδόχου, σχετιζομένων είτε µε το καθεστώς
ιδιοκτησίας και τη χρήση των χώρων παρέμβασης είτε µε τη µη λήψη όλων των κατά
νόμο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων και τη µη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση
της προμήθειας.
2. Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης της προμήθειας, εξαιτίας
οποιωνδήποτε νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων σχετιζομένων είτε µε το
καθεστώς ιδιοκτησίας, είτε µε το περιβαλλοντικό και πολεοδομικό καθεστώς, είτε για
άλλους λόγους που ανάγονται στις κατά την παρούσα σύμβαση και τον νόμο
υποχρεώσεις του Δήμου, ο Δήμος Μακρακώμης ευθύνεται κατά νόμο έναντι της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στην περίπτωση αυτή η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
διατηρεί αξιώσεις αποζημίωσης έναντι του Δήμου.
3. Ο Δήμος Μακρακώμης είναι ο µόνος υπεύθυνος για καταβολή αποζημιώσεων και
για την εκπλήρωση των προβλεπόμενων στην εργολαβική σύμβαση και την κείμενη
νομοθεσία υποχρεώσεων έναντι του αναδόχου της προμήθειας ή άλλων προσώπων
που διεκδικούν δικαιώματα από την αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο
αδυναμία ή καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης της προμήθειας.
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4. Ο Δήμος Μακρακώμης οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητας
του και γενικότερα να μέριμνα για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και
ολοκλήρωση των εργασιών και την απορρόφηση των πιστώσεων.
5. Σε περίπτωση που παρά τις απαλλακτικές κατά την παρούσα σύμβαση ρήτρες για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο ανάδοχος ή άλλα τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις
κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και για οποιονδήποτε λόγο η Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας υποχρεωθεί, παρά την αποκλειστική ευθύνη του Δήμου Μακρακώμης,
να καταβάλει ποσά σε τρίτα πρόσωπα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μπορεί να
αναζητήσει αναγωγικά τα καταβληθέντα ποσά από τον Δήμο Μακρακώμης, δυνάμει της
παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7: ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Τα συμβαλλόμενα μέρη για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ορίζουν Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου. Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3)
µέλη, εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, µε τους νόμιμους αναπληρωτές τους,
και ειδικότερα:

Δύο εκπρόσωπους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:
 Μούρτζο Γεώργιο ως πρόεδρο με αναπληρωτή του τον Γρίβα Κωνσταντίνο
 Μπακούμη Άρτεμις ως μέλος, µε αναπληρωτή της την Χριστοπούλου Θεοδώρα

Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Μακρακώμης:
 Παταργιά Λίτσα, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου

Μακρακώμης ως μέλος, µε αναπληρωτή τον Αναγνώστου Σωτήρη, Πολιτικός
Μηχανικός ΠΕ, Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Μακρακώμης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ειδικότερα τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα

µε τους όρους αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται
για την πληρωμή κάθε λογαριασμού - πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρμοδίως
από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

 εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την
βέλτιστη υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης

 ενημερώνεται για την υλοποίηση της προμήθειας
 εισηγείται αιτιολογημένα στους συμβαλλόμενους για την ανάγκη τροποποίησης

των όρων της προγραμματικής σύμβασης.
Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας, µε ευθύνη του
Προέδρου της και µε γραπτή πρόσκληση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί
συλλογικών οργάνων. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε φορά που θα υπάρξει
κάποιο θέμα για συζήτηση και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό µέλος της.
Κάθε θέμα που αφορά τον τόπο και τον χρόνο των συνεδριάσεων ρυθμίζεται με σχετικές
αποφάσεις – προσκλήσεις του προέδρου. Η Επιτροπή αποφασίζει νομίμως για κάθε
θέμα, µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων µελών της. Τα μέλη της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους.
Λοιπά θέματα που αφορούν την λειτουργία της, ρυθμίζονται με σχετικές αποφάσεις της
επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα Προγραμματική
Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και
τους λοιπούς όρους της Σύμβασης.
Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης, δύναται να χορηγηθεί έως το τέλος
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της Πράξης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου, και τη
σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
Η ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης (με
μέγιστη διάρκεια χρονικής παράτασης έως 5 μήνες), δεν μπορεί να συνεπάγεται
επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΡΗΤΡΕΣ
1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.
2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των
αντισυμβαλλομένων, παρέχει στον έτερο αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να αξιώσει
αποκατάσταση των συνεπειών των αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου
και σε αντίθετη περίπτωση, το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς,
αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία του, καθώς και να εγείρει κάθε άλλη σχετική
αξίωση που προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της παρούσης
προγραμματικής συμβάσεως.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και
ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης η οποία δεν επιλύεται από την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, επιλύεται από τα αρμόδια
Δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 11 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς
απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται σε πέντε (5) πρωτότυπα,
από τα οποία η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα λάβει δύο (2).

Για το Δήμο Μακρακώμης Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
Ο Δήμαρχος Ο Περιφερειάρχης

ΧΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Μήνες/Ενέργειες

2021 2022

Φ
ΕΒ

.

Μ
ΑΡ

.
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Ρ.
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ΑΪ
.

ΙΟ
ΥΝ

.
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.
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Ο
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Μ
ΑΡ

.
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Ρ.

Μ
ΑΪ
.

ΙΟ
ΥΝ

.

ΙΟ
ΥΛ

.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Διάρκεια προγραμματικής Σύμβασης (12 μήνες)

2 Προσυμβατικές διοικητικές ενέργειες

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

4 Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογή
αναδόχου - υπογραφή σύμβασης.

5 Διαχείριση και υλοποίηση της προμήθειας

6 Παράδοση και παραλαβή του έργου.

7 Διαχειριστική ολοκλήρωση του έργου

8 Χρόνος παράτασης (αν απαιτηθεί έως 5 μήνες)

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

Ο κ.Μπέτσιος επανέλαβε για μία ακόμη φορά τη θέση της παράταξής του σχετικά με την
συζήτηση των προγραμματικών συμβάσεων στην Οικονομική Επιτροπή λέγοντας
χαρακτηριστικά: “Να παραπεμφθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αν συζητηθεί ψηφίζουμε ΥΠΕΡ”.
Στη συνέχεια τόνισε:“Να επισημάνουμε, ότι το έργο αυτό δεν είναι στην αρμοδιότητα της
περιφέρειας, αλλά του Δήμου. Έχουμε τονίσει κατ΄ επανάληψη ότι δεν μπορεί η περιφέρεια να
ασχολείται με τόσο μικρά έργα. Οι υπάλληλοί μας πρέπει να επικεντρωθούν στα μεγάλα έργα,
στα έργα δικής μας αρμοδιότητας και σε αναπτυξιακές δράσεις”.

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,δήλωσε: “Διερωτόμαστε αν η συγκεκριμένη παρέμβαση είναι ιεραρχημένη…..
Πρόκειται για μικρό, χρήσιμο έργο….
Δεν έχουμε αντίρρηση”.

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 λέγοντας :
“Ότι είναι χρήσιμη, η αναβάθμιση μιας παιδικής χαράς, έστω και για δύο παιδιά,
να συμφωνήσω, αλλά σίγουρα δεν είναι στις αρμοδιότητες της περιφέρειας.
Ασχολείστε με τα πάντα εκτός από την κύρια αρμοδιότητά σας, που είναι η ανάπτυξη του τόπου
μας.
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Έχετε υποκαταστήσει τους δήμους, τις εκκλησίες, τους συλλόγους, προφανώς για ευνόητους
λόγους. Η μικροπολιτική στο απόγειό της.
Δεν έχετε ασχοληθεί με την κυρίαρχη αρμοδιότητά σας, που είναι η ανάπτυξη.
Πως θα μειώσουμε την ανεργία, πως θα δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης, πως θα
βοηθήσουμε τον αγροτικό τομέα, μειώνοντας το κόστος παραγωγής, πως θα στηρίξουμε τον
τουρισμό και θα αυξήσουμε το εισόδημα των Στερεοελλαδιτών και ασχολείστε με αρμοδιότητες
των δήμων και παιδικές χαρές.
Αδικείτε τον εαυτό σας αλλά είστε σε μια ευνοϊκή συγκυρία, αφού οι πολίτες προφανώς έχουν
σημαντικότερα ζητήματα να ασχοληθούν από το να παρακολουθούν τη δράση σας”.

Οι κ.κ.Δούρος,Σιαλμάς επανέλαβαν την πάγια θέση της παράταξής τους σχετικά με την
συζήτηση των προγραμματικών συμβάσεων στο Π.Σ.,λόγω αρμοδιότητας.
Εφόσον όμως το εν λόγω θέμα τέθηκε προς συζήτηση στην συνεδρίαση της Ο.Ε.,ψήφισαν
θετικά την εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
του Δήμου Μακρακώμης για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση χώρου, προμήθεια και
τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση της παιδικής χαράς Τ.Κ. Πιτσίου Δήμου
Μακρακώμης», σύμφωνα με το ως άνω συνημμένο σχέδιο .

2. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της.
3. Ορίζει μέλη και τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης ως ακολούθως:

1) Τον κ. Μούρτζο Γεώργιο ως πρόεδρο με αναπληρωτή του τον κ. Γρίβα Κωνσταντίνο.
2) Την κα. Μπακούμη Άρτεμις ως μέλος, µε αναπληρώτρια της την κα. Χριστοπούλου
Θεοδώρα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 503

ΘΕΜΑ 35ο: α) Έγκριση σύναψης του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, με την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ» για τη διάθεση ακατέργαστου ύδατος για το έτος 2021».
β)Εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της σύμβασης και γ) ορισμός μέλους
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 69829/3547/07-04-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Βοιωτίας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού,και αναφέρει τα
κάτωθι:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης»., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. του Π.Δ.148/2010 (ΦΕΚ Α’ 241/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς

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

ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Σ.Ε., για την
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περιφερειακή περίοδο 2019-2023.
4. Τα με αριθμ. 192670/608/28-8-2019 και 195058/616/1-9-2019 πρακτικά ορκωμοσίας του

Περιφερειάρχη και των μελών του Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας.
5. Τις διατάξεις του Κεφ.Α΄παρ. 1 & Κεφ. Β παρ.δ΄ της αριθ. 204072/3050/20-9-2019 (ΦΕΚ

Β΄3538/30-9-2019) απόφασης περί «ανάθεσης άσκησης τομέων και μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες».

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

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

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

9. Την εγγεγραμμένη πίστωση του Π/Υ οικονομικού έτους 2021 στον Ε.Φ. 02.073 ΚΑΕ5429.
10. Το υπ’ αριθμ. 213/11-1-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας &

Κτηνιατρικής ΠΕ Βοιωτίας προς την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ» για τη χορήγηση
ακατέργαστου ύδατος.

11. Την υπ΄αριθμ. 7/18-3-2021 απόφαση του Δ.Σ της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ» για τη
διάθεση ακατέργαστου ύδατος στην Π.ΣΤ.Ε. και την σύναψη της Προγραμματικής
σύμβασης.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Σκοπός της σύμβασης είναι η διάθεση ακατέργαστου ύδατος από την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ
ΕΥΔΑΠ» προς την Π.ΣΤ.Ε.- Π.Ε. Βοιωτίας, από το κανάλι του Μόρνου, μέσω του αντλιοστασίου
Διστόμου, για τις ανάγκες άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου, κατά την αρδευτική περίοδο του
έτους 2021.
Η διάθεση του ύδατος έχει ξεκινήσει από το 1996 στον πρώην Οργανισμό Κωπαΐδας και
συνεχίστηκε για τις αρδευτικές περιόδους 2015-2020, που η ευθύνη της άρδευσης ανατέθηκε
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Επισυνάπτεται το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
( Άρθρο 100, Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε

με το άρθρο 8, ν.4071/12)
Μεταξύ
Της

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Και

Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ»,
για την Υπηρεσία

« ΥΠΗΡΕΣΙEΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-12-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CF%8D-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-40-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-21-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b1%cf%88%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%ba%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-21-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b1%cf%88%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%ba%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-132-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b1%cf%88%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-132-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b1%cf%88%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/370752/
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ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 »
(ΣΧΕΔΙΟ)

[Λιβαδειά, - -2021]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
« Υπηρεσίες διάθεσης ακατέργαστου ύδατος για την άρδευση

του Κωπαϊδικού Πεδίου για το έτος 2021»

Στη Λιβαδειά , σήμερα την - -2021, οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής
«Συμβαλλόμενοι»:

1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Κύριος Έργου ) που εδρεύει στη Λαμία με ΑΦΜ:
997947718 Δ.Ο.Υ Λαμίας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας κ. Φάνη Σπανό, δυνάμει του υπ΄αριθμ. 192670/608/28-8-2019 πρακτικού
ορκωμοσίας και

2. Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί
της Λ. Κηφισίας αρ. 124 & Ιατρίδου 2, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρό της, κ.
Πέτραινα Γεώργιο, το οποίο θα αποκαλείται στο εξής «Φορέας Υλοποίησης».

Έχοντας υπόψη την κείμενη Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές
ισχύουν κάθε φορά :

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης
διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα τα άρθρα
100 και 278 αυτού.

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

3. To Π.Δ 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241Α /27-
12-2010).

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

5. Την υπ’ αριθμ’ 229/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, με την οποία «Εγκρίθηκε το σχέδιο Οργάνωσης και διοίκησης του
επιχειρησιακού αντικειμένου του καταργηθέντος Οργανισμού Κωπαΐδας»

6. (α) η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ έχει στην αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή, κατοχή και
διαχείρισή της, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του συστήματος άρδευσης της πρωτεύουσας
που της έχουν μεταβιβαστεί, δυνάμει της με αριθμό 12.271/28-11-1999 απόφασης του Δ.Σ.
της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, η οποία προσυπογράφηκε από τον Υπουργό Οικονομικών και αποτελεί
τίτλο μεταβίβασης, κατά τη διάταξη της παρ. 2 του αρ. 4 Ν. 2744/1999. Τμήμα των πάγιων
περιουσιακών της στοιχείων είναι και το Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα (Ε.Υ.Σ), την
υποχρέωση και το δικαίωμα διαχείρισης, συντήρησης και λειτουργίας του οποίου έχει η
Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του αρ. 4 του Ν. 2744/1999.

(β) Η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο
λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και έχει το αποκλειστικό δικαίωμα
διάθεσης ακατέργαστου ύδατος από το Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα και κατά
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συνέπεια οι ενδιαφερόμενοι για την προμήθεια ύδατος για την κάλυψη των υδροδοτικών
τους αναγκών φορείς, δεν έχουν την συμβατική αυτονομία, ανεξαρτησία και αυτοτέλεια
επιλογής του αναδόχου αλλά, αντίθετα, είναι υποχρεωμένοι να συμβληθούν με τον
αποκλειστικό διαθέτη αυτού (Ε.Σ. 2976/2015 VI Τμήμα).

7.Τη διάταξη του άρθρου 61 του Ν. 4305/2014, όπως ισχύει με την οποία ανατέθηκε στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η διαχείριση της άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου, μετά την
κατάργηση του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κωπαίδας» στην οποία ορίζεται μεταξύ άλλων ότι «οι
σκοποί του Οργανισμού Κωπαΐδας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 1 του ν.δ. 2488/1953
και τις λοιπές κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε αρμοδιότητα αυτού, όπως προβλέπονται
στα άρθρα 2 και 3, μεταφέρονται και ασκούνται εφεξής από την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας».
8.Το γεγονός ότι, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τα νερά της περιοχής Βοιωτίας
– Λοκρίδας, έχουν δεσμευθεί να αντλούνται για την ενίσχυση της υδροδότησης της Αθήνας,
δια του αντλιοστασίου Διστόμου, και ότι η ενίσχυση της άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου
συντελεί στην διασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και της επάρκειας αγροτικών
προϊόντων και ενισχύει καθοριστικά την Εθνική Οικονομία, η ΕΥΔΑΠ διέθεσε από το 1996
τις απαιτούμενες ποσότητες αδιύλιστου νερού προς τον Οργανισμό Κωπαϊδας, από τον
αγωγό (κανάλι) του Μόρνου για τις ανάγκες ενίσχυσης της άρδευσης του Κωπαϊδικού
Πεδίου (περίπου 7 εκατομμύρια κ.μ. ετησίως) και η διάθεση αυτή νερού συνεχίστηκε και στις
αρδευτικές περιόδους 2015 – 2020, που η ευθύνη της άρδευσης έχει ανατεθεί στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
9.Την ανάγκη συνέχισης της ενίσχυσης της άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου και για το
χρονικό διάστημα, από 1-6-2021 έως 31-8-2021(εκτίμηση), από το Εξωτερικό Υδροδοτικό
Σύστημα (κανάλι Μόρνου), μέσω του αντλιοστασίου στο Δίστομο Βοιωτίας και την
συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στις δαπάνες διαχείρισης του ύδατος που θα
διατεθεί.
10.Την επιβαλλόμενη συμβολή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στις δαπάνες
διαχείρισης των ποσοτήτων νερού που διατίθενται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ, για
την ενίσχυση της άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου, επ’ ωφελεία της εθνικής παραγωγής και
οικονομίας.
11.Την υπ’ αριθμ. 7/18-3-2021 απόφαση του Δ.Σ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ, με την
οποία εγκρίθηκε η διάθεση 7.000.000 κ.μ. περίπου, ακατέργαστου νερού, στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας, για το διάστημα από 1-6-2021 έως 31-8-2021(εκτίμηση), έναντι ετήσιου
εύλογου τιμήματος 55.000€ χωρίς Φ.Π.Α(62.150€ με ΦΠΑ) και εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος
για την υλοποίηση της απόφασης και την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

12.Την αριθμ. 271/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας με θέμα: “Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2021, συνοπτικού προϋπολογισμού
εσόδων/εξόδων 2021 και συνοπτικού πίνακα τριετούς προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, όπως επικυρώθηκε με την αριθμ. 249732/29-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΣΒΟΡ10-ΞΨΤ) απόφαση
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
13.Την εγγεγραμμένη πίστωση του Π/Υ οικονομικού έτους 2021 στον Ε.Φ. 02.073
14.Την αριθμ……………… απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
με θέμα «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
και της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ» για τη διάθεση ακατέργαστου ύδατος για την άρδευση του
Κωπαϊδικού Πεδίου για το έτος 2021 ».

15.Την αριθμ. ……… απόφαση ανάληψης δαπάνης
Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Περιεχόμενα
2. Προοίμιο
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3. Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης
4. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των συμβαλλομένων
5. Προϋπολογισμός και πόροι – χρηματοδότηση- πληρωμές
6. Διάρκεια
7. Κοινή επιτροπή παρακολούθησης
8. Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες - Ρήτρες
9. Μεταφορά – απασχόληση προσωπικού
10. Τελικές και Λοιπές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Κύριος του Έργου που είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας , προγραμματίζει την
υλοποίηση του έργου « Υπηρεσίες διάθεσης ακατέργαστου ύδατος για την άρδευση του
Κωπαϊδικού Πεδίου για το έτος 2021» Η παρούσα υπηρεσία είναι συνολικού
προϋπολογισμού δαπάνης πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (55.000€) χωρίς Φ.Π.Α.(62.150€ με
ΦΠΑ) για το αρδευτικό έτος 2021.

ΑΡΘΡΟ 3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών
διάθεσης ύδατος από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ, που αποτελεί τον δημόσιο φορέα
διαχείρισης του ακατέργαστου ύδατος που διοχετεύεται για την άρδευση της πρωτεύουσας από
την αγωγό του Μόρνου και θα είναι «ο Φορέας Υλοποίησης», στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
που είναι «ο Κύριος του Έργου» και διαχειρίζεται την άρδευση του Κωπαϊδικού Πεδίου, των
αναγκαίων ποσοτήτων ακατέργαστου νερού για την ενίσχυση της άρδευσης του Κωπαϊδικού
Πεδίου, για την αρδευτική περίοδο 2021, ήτοι για το χρονικό από 1-6-2021 έως 31-08-
2021(εκτίμηση) και κάθε αναγκαία για τον σκοπό αυτό ενέργεια της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ
ΕΥΔΑΠ».
Με τη Σύμβαση αυτή, θα υλοποιηθούν από τον Φορέα Υλοποίησης, στον οποίο τις αναθέτει ο
Κύριος του Έργου, όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση του έργου. Καμία
τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης δεν γίνεται, όσον αφορά το αντικείμενό της και τον
τρόπο υλοποίησης του Έργου. Κεντρικός σκοπός του έργου, είναι η διασφάλιση της
απρόσκοπτης άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου, τους θερινούς μήνες (Ιούνιο έως και
Αύγουστο), του έτους ισχύος της παρούσης, με στόχο τη διασφάλιση της άρδευσης της
αγροτικής παραγωγής της περιοχής.

ΑΡΘΡΟ 4
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
4.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:

 Οποιαδήποτε δαπάνη αφορά : α) εργασίες και υλικά για έργα που είναι απαραίτητα να
γίνουν, για την άρδευση, με ακατέργαστο νερό, του Κωπαϊδικού Πεδίου, β) την
ηλεκτροδότηση, φύλαξη, συντήρηση και λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων και γ)
την έναρξη, λήξη και παρακολούθηση της άντλησης,

 Την ευθύνη διαχείρισης και διανομής του από την αρχή του καταθλιπτικού αγωγού στο
αντλιοστάσιο Καρυάς, μέχρι του οποίου ευθύνεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ.

 Να καταβάλλει στον φορέα υλοποίησης ως αντίτιμο, για τη διάθεση έως 7.000.000,00 κ.μ.
περίπου ακατέργαστου ύδατος, το ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000€)
χωρίς ΦΠΑ,(62.150€ με ΦΠΑ) ως ετήσιο κατ’ αποκοπή τίμημα, για την τρέχουσα
αρδευτική περίοδο, από 1-6-2021 έως 31-8-2021.

 Να υποβάλει εγκαίρως στο Φορέα Υλοποίησης , το απαιτούμενο αίτημα για την έναρξη
της άντλησης και της διάθεσης του ύδατος, προσδιορίζοντας τη διάρκεια και τη μέγιστη
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ποσότητα του ζητούμενου ύδατος.
 Να παρακολουθεί την ροή και να ενημερώνει το Φορέα Υλοποίησης, για κάθε πρόβλημα

στην ποιότητα ή τις ποσότητες, που θα διαπιστώσει.

4.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:

 Για το χρονικό διάστημα από 1-6-2021 έως 31-8-2021(εκτίμηση), να
παρέχει τις αναγκαίες υπηρεσίες, που επιτρέπουν την χορήγηση ακατέργαστου νερού
στην μέγιστη απολήψιμη ποσότητα ημερησίως, ήτοι 96.000 κυβικών μέτρων ανά 24ωρο ,
από το αντλιοστάσιο του Μόρνου μέσω του Υδραγωγείου Διστόμου, για την ενίσχυση της
άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου (εκτιμώμενη ποσότητα 7.000.000 κυβικών μέτρων).

 Την ευθύνη της διάθεσης του νερού, μέχρι την αρχή του καταθλιπτικού
αγωγού, στο αντλιοστάσιο Καρυάς.

 Την έγκαιρη ανταπόκριση στο αίτημα του Κυρίου του Έργου ,για τη θέση
σε λειτουργία το αντλιοστασίου και την έναρξη της διάθεσης του ακατέργαστου νερού,
εντός του άνω χρονικού διαστήματος.

 Την διαρκή παρακολούθηση της ποιότητας και της ποσότητας του
διατιθέμενου ύδατος, ώστε να είναι κατάλληλο και επαρκές για την χρήση της άρδευσης.

 Την άμεση και έγκαιρη ενημέρωση του κυρίου του έργου, για κάθε
πρόβλημα ή περιορισμό στην διάθεση του ύδατος.

ΑΡΘΡΟ 5
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης υλοποίησης της παροχής υπηρεσίας,
ανέρχεται για το χρόνο της διάρκειάς της , στο ποσό των 55.000€ χωρίς ΦΠΑ (62.150€ με
Φ.Π.Α.) , ως ετήσιο κατ’ αποκοπή τίμημα, για ποσότητα νερού έως 7.000.000 κυβικά . Το ποσό
θα καλυφθεί στο σύνολό του από ίδιες πιστώσεις, και συγκεκριμένα από τα έσοδα των
αρδευτικών τελών της Π.Ε. Βοιωτίας από τον Ειδικό Φορέα 073 και ΚΑΕ 5429 «Λοιπές
Γεωργικές Δαπάνες – Οργανισμός Κωπαϊδας»

Η πληρωμή της υπηρεσίας διάθεσης του νερού θα γίνει εφάπαξ, μετά την 31-8-2021 (λήξη
αρδευτικής περιόδου), μετά από πιστοποίηση από την επιτροπή παρακολούθησης της
σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης , αρχίζει από την υπογραφή της παρούσης και διαρκεί έως
31-8- 2021.
Σε περίπτωση εκτάκτων συνθηκών, η εκτέλεση της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για δέκα (10)
το πολύ ημέρες, μετά από σχετική εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της
Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 7), προς τα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα των
συμβαλλομένων.

ΑΡΘΡΟ 7
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, συστήνεται όργανο με την
επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Αλίαρτο .
Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τριμελής και απαρτίζεται από εκπροσώπους από κάθε
συμβαλλόμενο, που ορίζονται ως ακολούθως:
Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:΄

1. Μήτσης Αντώνιος Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΤΑΟΚ Αλιάρτου, Πρόεδρος επιτροπής
Για την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ»

2. …………………………
3. ……………………….

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση
όλων των εργασιών που απαιτούνται για την απρόσκοπτη υλοποίηση και εκτέλεση της παρούσας
προγραμματικής σύμβασης, η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της εκπλήρωσης των
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εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών
κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η παράταση του
χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που
προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής
της.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση
αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως
εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και
τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί
μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό,
που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα
μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό, δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά
από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των
ειδικών επιστημονικών θεμάτων, που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει
δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν
είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά στο τέλος κάθε μήνα, από τους τρεις της
διάρκειας της παρούσας και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις
υπηρεσιακά στελέχη του φορέα, από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην
υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι
αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων
μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής,
θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - ΡΗΤΡΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι
ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης, από οποιοδήποτε από
τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος, το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να
αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 9
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης, είναι δυνατή, η
απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου, στον Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις
ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται, με απόφαση του αρμοδίου
οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 10
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ δικαιούται, κατά την απόλυτη κρίση της και μονομερώς ακόμη,
να μειώνει ή/και να διακόπτει τις χορηγούμενες ποσότητες ακατέργαστου νερού σε
περιπτώσεις λειψυδρίας, θεομηνιών ή όποιου άλλου γεγονότος, ένεκα του οποίου
επηρεάζεται ή/και θίγεται το δικαίωμα της παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και
αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ ή/και των φορέων του Ν. 1069/1980, που υδροδοτούνται
κατά μήκος του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.), στη γεωγραφική περιοχή
δραστηριότητάς τους.
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2. Πάσα αναφυόμενη διαφορά εκ της παρούσης συμβάσεως, θα επιλύεται από τα καθ’ ύλη
αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

3. Η παρούσα σύμβαση, τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της απόφασης του ΔΣ της
Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ, από το εποπτεύουσα Δ6 Διεύθυνση Έργων, Ύδρευσης και
Αποχέτευσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και την έγκριση της απόφασης
του Περιφερειακού Συμβουλίου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς
Ελλάδας.

Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της, υπογράφεται
ως ακολούθως σε πέντε αντίτυπα (5)

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΤΡΑΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

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

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 ΚΑΤΑ αιτιολογώντας την ψήφο του ως ακολούθως:
“Αφορά συμπλήρωση του νερού για την άρδευση της Κωπαΐδας…..

 Διαφωνούμε με τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση της Κωπαΐδας….
 Διαμαρτυρόμαστε, επίσης, για την καθυστέρηση ολοκληρωμένης εξέτασης του ζητήματος

συμφωνάμε προτάσεις που πολλές φορές έγιναν….
Οι συγκεκριμένε, όμως, παρεμβάσεις είναι απολύτως αναγκαίες….
Θεωρούμε όμως πως δεν πρέπει να πληρώνει η Περιφέρεια το νερό στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ
ΕΥΔΑΠ» , μια και αυτό προέρχεται από τον χώρο ευθύνης της….. η δε συγκεκριμένη εταιρεία
λειτουργεί με ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια αν και διαχειρίζεται δημόσιο αγαθό.
Για αυτό …. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση”.

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 ψήφισε ΛΕΥΚΟ
και ανέλυσε τις ακόλουθες θέσεις για το εν λόγω θέμα :
“Ο προβληματισμός που έθεσε ο κ. Χρονάς είναι ένας προβληματισμός που μας ευαισθητοποιεί.
Όντως μιλάμε για ένα δημόσιο αγαθό, το νερό, που είναι στα δικά μας διοικητικά όρια και
ερχόμαστε να πληρώσουμε για το αυτονόητο. Για να κάνουμε χρήση των δικών μας νερών.
Τη συμφωνία που διέπει την ΕΥΔΑΠ και την περιφέρεια κάποια στιγμή θα πρέπει να την
επαναπροσδιορίσουμε, να την αναθεωρήσουμε υπέρ των συμφερόντων της περιφέρειας .
Για το λόγο αυτό είναι επιτακτική ανάγκη να κουβεντιάσουμε συνολικά το ζήτημα και της
Κωπαϊδας και της αξιοποίησης του Μόρνου.
Αυτό θα ήταν στην λογική της ανάπτυξης που είπαμε προηγούμενα”.

Ο κ.Δούρος επανέλαβε την πάγια θέση της παράταξής του σχετικά με την συζήτηση των
προγραμματικών συμβάσεων στο Π.Σ.,λόγω αρμοδιότητας.Εφόσον όμως το εν λόγω θέμα
τέθηκε προς συζήτηση στην συνεδρίαση της Ο.Ε.,τοποθετήθηκε επί της ουσίας, ψήφισε ΚΑΤΑ
και ανέπτυξε τις εξής θέσεις:
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“Θα κάνω μια δήλωση. Το θέμα της ΕΥΔΑΠ και με την Φωκίδα δεν έχει λυθεί .Έχω
καταθέσει συγκεκριμένη ερώτηση όσον αφορά την ΕΥΔΑΠ και τον ελαιώνα της Άμφισσας ,
επειδή όλα ξεχνιούνται και εγώ θα τα λέω για να καταγράφονται . Επειδή η ΕΥΔΑΠ ποτέ δεν
έδωσε τα αντισταθμιστικά οφέλη ούτε στο δήμο Δωρίδας ούτε στον δήμο Δελφών , επειδή η
πάγια τακτική της ΕΥΔΑΠ είναι μόνο να εισπράττει και ποτέ να μην δίνει τα οφειλόμενα ,εγώ σε
αυτό το θέμα θα είμαι κατά,γιατί δεν ήταν εντάξει στις οφειλές της έναντι στο νομό Φωκίδας”.
Να γίνει μια σοβαρή συζήτηση στο Π.Σ.,να πάρουμε μια ενιαία απόφαση ως περιφέρεια. Δεν
μπορώ να το δεχτώ. Τουλάχιστον στον τόπο μου”.

Ο κ.Μπέτσιος επανέλαβε για μία ακόμη φορά τη θέση της παράταξής του σχετικά με την
συζήτηση των προγραμματικών συμβάσεων στην Οικονομική Επιτροπή λέγοντας
χαρακτηριστικά: “Να παραπεμφθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αν συζητηθεί
ψηφίζουμεΛΕΥΚΟ. Δεν μπορεί η περιφέρεια να πληρώνει στην ΕΥΔΑΠ το νερό που βρίσκεται
στα διοικητικά της όρια. Πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις για να διεκδικήσουμε από την εταιρεία
αντισταθμιστικά”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει τη σύναψη σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ»,για την αρδευτική περίοδο του έτους 2021 .

2.Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της.

3.Ορίζει το μέλος από πλευράς της Π.ΣΤ.Ε στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ως
ακολούθως:

Τον κ. Μήτση Αντώνιο, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, Αναπληρωτή Προΐστάμενο ΤΑΟΚ
Αλιάρτου της ΔΑΟΚ , Π.Ε. Βοιωτίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 504

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

Μετά το πέρας της συνεδρίασης ο κ. Αναγνωστάκης ευχαρίστησε τους κ. Παπαναστασίου,
κα. Κολοβού, κα Μέγκου και όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες που παρίστανται στις
συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, λέγοντας χαρακτηριστικά: “Είναι πολύ χρήσιμη και
καθοριστική η παρουσία σας, για εμάς. Νιώθουμε περισσότερη ασφάλεια” .
Τα υπόλοιπα μέλη συμφώνησαν υιοθετώντας τη θέση αυτή.
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Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας και προ ημερήσιας διάταξης λύεται η παρούσα
συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως
ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστείδης Τασιός Ηλίας Μπουρμάς Ουρανία Ντριβαλά

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Μαρία Αναγνώστου

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Νικόλαος Μπέτσιος

Αναστάσιος Χρονάς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

I. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ( αριθ. πρωτ. 974/31-3-2021 έγγραφο ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΕΒ)

ΔΡΟΜ
ΟΛΟΓΙ
Ο

Τόπος παραλαβής Τόπος
προορισμού Σχολική Μονάδα ΜΑΘΗΤΕΣ

2020-2021

Προσφο
ρότερο
μεταφο
ρικό
μέσου
(Λεωφο
ρείο-
Μικρό
Λεωφ-
ο)

ΕΜΦΟΤΡΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
Δρομολόγιο
μονό ή με
επιστροφή

ΣΥΝΟΔΟΣ

Ημερήσι
ο κόστος
άνευ
ΦΠΑ

Ποσοσ
τό

έκπτω
σης
(%)

Ημερή
σιο

κόστος
μετά
την

έκτπω
ση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ:

6.27

ΚΕΝΤΡΟ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΘΗΒΑΣ

ΘΗΒΑ 6ο ΔΣ ΘΗΒΑΣ 13
ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ

2 0 10 0 12

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

(08:15-
13:15)

ΝΑΙ
(2ΩΡΕΣ) 43,94 0 43,94

ΣΕ:

6.27

ΚΕΝΤΡΟ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΘΗΒΑΣ

ΘΗΒΑ 6ο ΔΣ ΘΗΒΑΣ 25
ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ

2

2

0

0

10

10

0

0

12

12

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

(ΔΙΠΛΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ
08:15-13:15

ΚΑΙ
14:00-18:00)

ΝΑΙ
(2 ΚΑΙ 2
ΩΡΕΣ) 87,88 0 87,88

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΜΕ ΔΙΠΛΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ

(ΛΟΓΩ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΥΕΠ)
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