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

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

: Λ. Καλυβίων 2
: 35 132 Λαμία
: Ουρανία Ντριβαλά
: 22313-54706
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 17ης Νοεμβρίου 2020
Αριθμός Πρακτικού 42

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 17 Νοεμβρίου 2020, 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.) 241581/1778/13-11-2020 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.41/10-11-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών της Π.Ε.
Ευβοίας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για τις υπηρεσίες
καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού
προϋπολογισμού 140.000,00 € με Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,β)
των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση 2ου Πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων
έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες
χειμερινής περιόδου 2021 στα όρια του Δήμου Καρπενησίου»,προϋπολογισμού 74.400,00 € με
τον ΦΠΑ,της Π.Ε. Ευρυτανίας, και κατακύρωση των διαφόρων τμημάτων της σύμβασης στους
προσωρινούς αναδόχους.
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ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σε Προϊσταμένους οργανικών μονάδων.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για
δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος
ΔημοσίωνΕπενδύσεων(ΕιδικόςΦορέας 071)ΟικονομικούΈτους 2020 ,Π.Ε.Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού
Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
έτους 2020,Π.Ε.Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2020,Π.Ε.Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό και
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 073 & 071) Οικονομικού Έτους 2020
της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε.
Φθιώτιδας, έτους 2020.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων
Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου
διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια και Μεταφορά Αντιπαγετικού Άλατος 2020»,εκτιμώμενης
αξίας σύμβασης 73.999,84 € με ΦΠΑ,Π.Ε.Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση πρακτικών 1Β και 2Β της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη
ανάδοχων κατόπιν της αρ. πρωτ. 222551/6782/23-10-2020 2ης Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση,
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με τους ίδιους όρους της υπ’ αριθμ. 12/110934/3857/12-6-2020
διακήρυξης ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια ανταλλακτικών,
φίλτρων,ελαστικών μπαταριών και Συντήρηση - Επισκευή μηχανημάτων έργων-φορτηγών και
οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα”, προϋπολογισμού 57.468,00€ με
ΦΠΑ για τα άγονα τμήματα 4, 7, 12, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Συντήρηση-Αποκατάσταση ζημιών στην
Εθνική Οδό 27 (Θερμοπυλών-Ιτέας) και στην Εθνική Οδό 3 (Λαμίας-Λειβαδιάς)» του έργου
«Συντήρηση-Οδικού Δικτύου Π.Ε Φθιώτιδας»,προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δημοπράτησης του 11ου υποέργου:«Επισκευή - Συντήρηση Κέντρου Υγείας
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Καμένων Βούρλων» του έργου:«Επισκευή-Συντήρηση Κέντρων Υγείας Στερεάς Ελλάδας”»,
προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
έργου :«Κατασκευή κυκλοφοριακού κόμβου στην επαρχιακή οδό Λαμίας - Κομποτάδων -
Μεξιατών - Λουτρών Υπάτης και σύνδεση με τη νέα γέφυρα Κωσταλεξίου»,προϋπολογισμού
600.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Διαμόρφωση Δασυλλίου Κεντρικής Παραλίας
Νέας Αρτάκης»,προϋπολογισμού 260.000,00 € με ΦΠΑ ,Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών της
Επαρχιακής Οδού “Σκύρος – Λινάρια” μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 06-02-2019 που
έπληξαν το Δήμο Σκύρου Νομού Εύβοιας»,προϋπολογισμού 3.500.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε.
Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας ,του υποέργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου
Βόρειας Εύβοιας για τα έτη 2020-2022» ,του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε.
Εύβοιας»,προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας ,του υποέργου :«Σήμανση Οδικού Δικτύου Ν.Εύβοιας για τα έτη 2020-2022» ,του
έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε.Εύβοιας»,προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση Τεχνικών Έργων σε
επαρχιακούς χωμάτινους δρόμους (Κονιάκος-Φράγμα,Δροσοχώρι-Επτάλοφος, Μακρινή-Ελαία,
Δάφνος-Διχώρι»,του έργου:«Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε.Φωκίδας»,προϋπολογισμού
1.200.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο:«Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δ.Ε.
Καρπενησίου και Δ.Ε. Ποταμιάς»,προϋπολογισμού 930.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε. Ευρυτανίας
και κατακύρωση της σύμβασης.

ΘΕΜΑ 22ο:Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600002
«Επισκευή Συντήρηση και Εκσυγχρονισμός κτιριακών υποδομών Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» της ΣΑΕΠ 566.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ.224652/703/30-10-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις από 28/10/2020).

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης τoυ Έργoυ:
«Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας

ΑΔΑ: ΨΥ4Τ7ΛΗ-Λ4Ξ
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2020-2022», χρήση 2020 ,Π.Ε.Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ.Φ.007.232412/1043/04-11-2020 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών
μηχανημάτων για κατάσβεση πυρκαγιάς στον περιβάλλοντα χώρο εκκοκκιστηρίου,
παραπλεύρως της παλιάς Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, πλησίον ελαιοστασίων και Δασικής
περιοχής, στην Δημοτική Ενότητα Βαγίων του Δήμου Θηβών στις 04/11/2020.

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ.238709/904/11-11-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών(αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων από την 18-09-2020).

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση δαπάνης για την αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών φαινομένων (άρση
καταπτώσεων έτους 2019),Π.Ε.Φωκίδας.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ.24 πρακτικού 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 341.382,59€ άνευ ΦΠΑ,
συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού
Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ - (Αριθμ. 3ης Πρόσκλησης Οικονομικών
Προσφορών 200037/6011/29-09-2020).

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση του πρακτικού 1.3, περί παράτασης της προθεσμίας υποβολής
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - αποδεικτικά μέσα, της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 01/2020 με αρ. πρωτ. 141536/4255/17-07-
2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα
πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά
έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ,συνολικού
προϋπολογισμού 2.638.075,05 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων
προαίρεσης.

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση του πρακτικού 3.3, περί παράτασης της προθεσμίας υποβολής
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα, της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 03/2020 με αρ. πρωτ. 144143/4320/21-07-
2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8
ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01)
Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων
Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας
Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του
ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 302.912,01 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και
των δικαιωμάτων προαίρεσης.
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ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση των πρακτικών 5.1 και 5.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών της 05/2020 με αρ. πρωτ. 211626/6390/12-10-2020 πρόσκλησης
για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της
96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των
άγονων δρομολογίων της 01/2020 με αρ. πρωτ. 141536/4255/17-07-2020 πρόσκλησης
«Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης
χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021,
2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού
317.668,78 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση των πρακτικών 6.1 και 6.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών της 06/2020 με αρ. πρωτ. 212318/6403/13-10-2020 πρόσκλησης
για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της
96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των
άγονων δρομολογίων της 02/2020 με αρ. πρωτ. 142832/4292/20-07-2020 πρόσκλησης
«Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης
χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021,
2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού
229.616,11 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης».

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση Πρακτικού 7ου της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών των
δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-
2023.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 34ο:α)Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεάς και του Δήμου Δελφών για το έργο: «Παροχή Υπηρεσίας Εκχιονισμού στο Δημοτικό
Δίκτυο Δήμου Δελφών,"Περιοχή Μπαλαλούκα" Παρνασσού»,β)εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη
για την υπογραφή της ,γ)ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΘΕΜΑ 35ο: α)Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών για το έργο : «Σχεδιασμός Άμεσων Δράσεων Μείωσης Διακινδύνευσης
στο Μετακαταστροφικό Στάδιο των Πλημμυρικών Φαινομένων της 9ης Αυγούστου 2020 στην
Εύβοια», και β)ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής
Σύμβασης.

ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση σύναψης και σχεδίου Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καμένων Βούρλων για την υλοποίηση του έργου:
«Αντικατάσταση Αγωγών Ακάθαρτων Δήμου Καμένων Βούρλων» και ορισμός μελών στο
Όργανο Παρακολούθησης της σύμβασης.
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ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 37ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης, [σχετικά
με το από 1 Οκτωβρίου 2020 αίτημα για ενδοδικαστική επίλυση διαφοράς που έχει ανακύψει με
την κοινοπραξία με την επωνυμία “Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ - ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. - ΑΤΤΙΚΗ
ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.”].

ΘΕΜΑ 38ο:Διορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
ενώπιον του Πταισματοδικείου Λαμίας,[κατόπιν της με αριθμό Α20/2565/25 Σεπτεμβρίου 2020
Εισαγγελικής Παραγγελίας διενεργείται αυτεπαγγέλτως προκαταρκτική εξέταση για διακρίβωση
τέλεσης αδικημάτων που αφορούν τα αίτια και τις συνθήκες εκδήλωσης των πλημμυρών που
προκλήθηκαν, συνεπεία των ακραίων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 18 και 19
Σεπτεμβρίου 2020 και έπληξαν το Νομό Φθιώτιδας].

ΘΕΜΑ 39ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης,[σχετικά
με τη με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΓ61/2014 αγωγή της Μαρίας Καπαρέλη και του
Δαμιανού Μουτσέλη].

ΘΕΜΑ 40ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΓ63/21
Φεβρουαρίου 2018 αγωγή της “ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.”]

ΘΕΜΑ 41ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΓ58/21
Φεβρουαρίου 2018 αγωγή της “ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.”]

ΘΕΜΑ 42ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΓ59/21
Φεβρουαρίου 2018 αγωγή της “ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.”]

ΘΕΜΑ 43ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΓ60/21
Φεβρουαρίου 2018 αγωγή της “ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.”]

ΘΕΜΑ 44ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΓ61/21
Φεβρουαρίου 2018 αγωγή της “ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.”]

ΘΕΜΑ 45ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΓ62/21
Φεβρουαρίου 2018 αγωγή της “ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.”]

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 Αντιπρόεδρος/Αντιπεριφερειάρχης
κ.Αριστείδης Τασιός ,ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Βουρδάνος και τα μέλη κ.κ. Αικατερίνη
Καλαντζή, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Μαρία Αναγνώστου, Χρήστος Δούρος,Δημήτριος
Αναγνωστάκης,Κατερίνα Μπατζελή ,Αναστάσιος Χρονάς .
Στην αίθουσα συνεδριάσεων,στην έδρα της Περιφέρειας, με φυσική παρουσία στο χώρο
παραβρέθηκε το τακτικό μέλος Βασίλειος Σιαλμάς.
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Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
1.Ο κ.Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε.,με φυσική
παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων.

2.Ο κ.Σταύρος Τσελάς, Γενικός Δ/ντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.,
μέσω της εφαρμογής “e-presence”.

3. Η κα Αδαμαντίνη Σωτηρίου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-
Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας ,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.

4.Η κα Παλαιολόγου Βασιλική,Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικού και
Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Ε.Φθιώτιδας,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.

5.Η κα Αγλαΐα Μέγκου,Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού 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 Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας.

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

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

«Πατρίδα μας η Στερεά»

Θέμα : 2η Επιστολή ,Προ Ημερήσιας Διάταξης στην 42η Ο.Ε.(εισηγητές οι κ.κ. Κατερίνα
Μπατζελή, επικεφαλής της παράταξης εκ μέρους των Περιφερειακών Συμβούλων και Νίκος
Μπέτσιος, αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε.).

Σε συνέχεια της 1ης επιστολής μας και της κατάθεσης της ως θέμα πΗΔ στην 41η ΟΕ για
έγγραφες διευκρινίσεις και από τις αρμόδιες υπηρεσίες επί των θεμάτων του Προϋπολογισμού
2021 ,βάση της εισήγησης που κατατέθηκε στην 40η Ο.Ε.
Καταθέτουμε θέματα τα οποία είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν ώστε να παρουσιαστεί
επεξεργασμένη εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Ως παράταξη ζητούμε όπως έχουμε έγγραφες απαντήσεις στους προβληματισμούς και
παρατηρήσεις μας αλλά και να εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες εκ της νομοθεσίας.
Με εκτίμηση

Ι.ΕΝΟΤΗΤΑ

Α. Γενικά

 Απουσιάζει συνολική εισηγητική έκθεση για τον Μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό μέχρι 2023
και αιτιολόγηση έργων και υλοποίησης τους, εφόσον έχει επιλεγεί από την Εκτελεστική
Επιτροπή και από την ΠΑ να μην παρουσιάσουν Eπιχειρησιακό Aναπτυξιακό Τετραετή
Σχεδιασμό ,βάση του άρθρου 174 του Ν.4555/2018.

 Απουσιάζει η συνεκτικότητα και συνέργεια των προτάσεων τόσο σε επίπεδο
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Περιφερειακής Ενότητας όσο και συνολικά σχετικά με την λογική έργων ωρίμανσης,
συμπληρωματικά ή επικουρικά έργα ή έργα με συνέργεια σε άλλα προγράμματα

 Επίσης σχετικά με την τεχνική της λογιστικής απεικόνισης των πινάκων κάθε ΠΕ
εμφανίζει δικό της μοτίβο με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ενοποιηθεί το συνολικό
τεχνικό πρόγραμμα σε ένα ενιαίο συνεκτικό και εποπτικό έγγραφο το οποίο θα
αποτελούσε εργαλείο παρακολούθησης και ελέγχου του τεχνικού προγράμματος.

 Συνολικά οι πίνακες χρήζουν ολικής αναθεώρησης – ενημέρωσης ή και επανελέγχου για
ύπαρξη αστοχιών, εφόσον ανά Περιφερειακή Ενότητα έχουν άλλη γραμμογράφηση και
δεν ακολουθούνται τα πρότυπα της ΚΥΑ, όπως αυτά ορίζονται από την διαδικασία.

Β. Αποτέλεσμα αυτής της επιλογής και της εφαρμοστέας διαδικασία είναι ότι:

1. Δεν μπορούν να ενοποιηθούν οι πίνακες των Τεχνικών Προγραμμάτων, εφόσον
ακολουθούν διαφορετική γραμμογράφηση και τυποποίηση, συνεπώς δεν είναι δυνατό να
παρακολουθηθεί συνολικά το πρόγραμμα της Περιφέρειας.

2. Πλήθος έργων που είχαν προβλεφθεί να εκτελεστούν παραμένουν στο πρόγραμμα
χωρίς αναμόρφωση ή και απένταξη ενώ είναι πλέον παρωχημένα από την ίδια την
τεχνολογία ή και τις νέες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί.

3. Έργα που έχουν ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί γιατί συνεχίζουν να εμφανίζονται στο
πρόγραμμα;

4. Έργα το οποία εμφανίζουν μηδενική απορρόφηση από 3-10 έτη γιατί δεν έχουν
απενταχθεί;

5. Δεν μπορεί να προγραμματιστεί δράση όπως αυτή προβλέπεται στην ΚΥΑ, εφόσον δεν
είναι ευκρινή τα διαθέσιμα, οι εκκαθαρίσεις ,η κατανομή των δαπανών ενώ λείπει η
αιτιολόγηση και η εισήγηση των υπηρεσιών για τα έργα και υποδομές.

6. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μια Περιφερειακή Ενότητα κάνει κατανομές πιστώσεων έως το
2024 ενώ άλλες έως το 2023, άλλες έχουν πίστωση το 2020 ενώ άλλες δέσμευση
πίστωσης έως το 2020, χωρίς όμως να κάνουν κατανομή στο 2020!

7. Η παρακολούθηση και ο προγραμματισμός των έργων γίνεται με τις παρατηρήσεις που
έχουν στο τέλος του πίνακα, και όχι με την παρακολούθηση των πιστώσεων και
δαπανών εφόσον πρόκειται για Προϋπολογισμό και όχι για εισηγητική αναφορά.

8. Δεν είναι καν ενημερωμένες οι πληρωμές έως 9/20 σε όλα τους κωδικούς και σε όλες τις
Π.Ε. ενώ στην πρόβλεψη έως 12/20 όπου είναι αναγκαία πληροφόρηση για την
προϋπολογιστική διαδικασία ,στις παρατηρήσεις αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός θα
τροποποιηθεί και θα αναθεωρηθεί, συνεπώς και το συνολικό ποσό της κάθε ΠΕ αλλά
και της ΠΣΤΕ. Τελικά, δεν είναι σαφές το τι ψηφίζεται για το ΤΠ του 2021.

9. Φαίνεται ότι ισχύει η λογική να «καταγράφονται δαπάνες σε εκ ευρώ» στα κουτάκια και
να «παρακολουθούνται» τα έργα με την διαδικασία των τροποποιήσεων, έτσι ώστε
κανείς ούτε το ΠΣ, ούτε η ΟΕ ή ούτε και η ίδια η Εκτελεστική Επιτροπή να μην μπορεί
να παρακολουθήσει και να ελέγξει την πορεία των έργων και των
πληρωμών ,αρμοδιότητα όπως αυτή προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Γ. Επεξεργασία δεδομένων

Βάση της επεξεργασία των δεδομένων των Τεχνικών Προγραμμάτων(ΤΠ) τα οποία και
αποτελούν μέρος του Προϋπολογισμού 2021,υπάρχει αλληλεπίδραση, που αποτυπώνεται
μερικώς διατρέχοντας οριζόντια και κάθετα τα δεδομένα.

Με την ενοποίηση των πινάκων των ΤΠ που επισυνάπτονται προκύπτει:
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1. Το εντυπωσιακό συμπέρασμα από την ταξινόμηση με βάση το έτος ένταξης και την
απορρόφηση, είναι ότι έχουμε έργα από το 2002 που βρίσκονται σε εκτέλεση…

2. Επίσης υπάρχουν έργα με μηδενική απορρόφηση από το 2006 τα οποία θα έπρεπε να
έχουν απενταχθεί (παρατήρηση που προκύπτει από στους πίνακες, την ημερομηνία
ένταξης και το ποσό της απορρόφησης έως σήμερα)

3. Εφόσον ισχύουν τα παραπάνω, σύμφωνα με τους υποβληθέντες πίνακες τότε ο
πίνακας απορροφητικότητας δεν είναι ενημερωμένος από την Εκτελεστική
Επιτροπή και κατ επέκταση δεν είναι δυνατόν να συνταχθεί Προϋπολογισμός που
να είναι σαφής και εποπτικός στην παρακολούθηση και διαχείριση του.

4. Είναι σαφές από τον παρακάτω πίνακα απορρόφησης ότι θα πρέπει άμεσα να γίνει
ξεκαθάρισμα των έργων, όποιος και εάν είναι ο λόγος.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την απορροφητικότητα των έργων του προγράμματος
σε σχέση με τον χρόνο ένταξης

Ετικέτες
γραμμής 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
2021 60% 46% 29% 29% 2% 13% 7% 0%

ΕΥΒΟΙΑΣ 2021 83% 86% 80% 81% 64% 22% 87% 0% 90% 17% 0% 1% 1%
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
2021 44% 97% 55% 16% 21%
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
2021 0% 16% 13% 20%
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
2021 94% 20% 67% 19% 94% 31% 96% 0% 69% 31% 17% 2% 0%

ΦΩΚΙΔΑΣ 2021 0% 0% 0% 0%
Γενικό
Άθροισμα 83% 86% 77% 41% 67% 81% 64% 24% 46% 47% 31% 60% 50% 9% 16% 7% 9%

5. Το ίδιο υποστηρίζει και η κατανομή κατά έτος που όπως φαίνεται άμεσα θα έπρεπε
διαχειριστικά το πρόγραμμα να εκκαθαριστεί από κοιμώμενα και ανενεργά έργα

Ετικέτε
ς
γραμμ
ής

Μέσος
όρος
από %
Υλοποίη
σης

Άθροισμα από
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ
ΟΣ Π/Υ

Άθροισμα από
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ
31-12-2019

2002 83%
363.00

0,00
301.

344,07

2003 86%
170.42

4,00
146.

570,63

2004 77%
710.90

6,25
662.

011,50

2006 41%
1.344.536

,67
539.

552,37

2007 67%
259.34

9,20
165.

422,74

2008 81%
74.63

5,68
62

.177,20

2009 64%
8.924.928

,05
3.873.

278,39

2010 24%
112.06

6,49
25

.689,43

2011 46%
2.994.838

,85
2.697.

115,95
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2012 47%
2.193.013

,66
1.676.

288,18

2013 31%
833.06

7,66
338.

066,97

2014 60%
4.703.621

,94
4.080.

412,15

2015 50%
271.25

7,68
142.

175,08

2016 9%
700.67

3,27
110.

703,85

2017 16%
2.239.458

,10
512.

959,95

2018 7%
7.707.080

,33
668.

930,41

2019 9%
10.473.90

8,41
463.

141,60

2020 0%
5.013.206

,40

2021 0% -
Γενικό
Άθροισ
μα 34% 49.089.972,64 16.465.840,47

Δηλαδή, μ.ο απορρόφησης 34% σε σχέση με τις πληρωμές μέχρι τέλους του 2020 ή 10% μ.ο
ετήσιας απορρόφησης.

6. Είναι επιτακτικό να ελεγχθεί άμεσα η ποιότητα των έργων, τόσο με κριτήριο το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους όπου παρατηρούνται τεράστιες χρονικές αποκλίσεις,
που δεν επιτρέπονται βάση των όρων της διαμόρφωσης του προϋπολογισμού αλλά του
είδους των δαπανών των ΚΑΠ, δηλ. εάν αυτές ταυτίζονται με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ.
Πχ. Ο Διατροφικός Χάρτης για τα παραδοσιακά Τοπικά προϊόντα ΠΣΤΕ, έργο ενταγμένο
από το 2018.Το έργο είναι στο όριο της ανάθεσης και δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα ακόμη.
Το ίδιο ισχύει και για μια σειρά έργων ακόμη.

Δ. Στον προϋπολογισμό των εσόδων/εξόδων

1. Σημαντικό είναι ότι το 39% του προϋπολογισμού εξόδων κατανέμεται στο
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (55εκ από τα 141εκ ευρω), ενώ άλλο ένα ποσοστό
15,3% κατανέμεται σε επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των ΝΠΔΔ (21,5εκ
συνολικά). Δηλαδή συνολικά αποτελούν το 55% του συνολικού προϋπολογισμού.
Είναι δυνατόν να εξετάζουμε προϋπολογισμό όταν το 55% από αυτόν είναι άδηλος;
Είναι προφανές ότι για λόγους διαφάνειας θα έπρεπε ο Προϋπολογισμός να
ακολουθείται και από τα προσαρτήματα των Προϋπολογισμών του Περιφερειακού
Ταμείου Ανάπτυξης , όπως και των ΝΠΔΔ στα οποία γίνονται τέτοιου μεγάλου
μεγέθους προβλέψεις.
Επειδή δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν έργα όπως αυτά είναι αναρτημένα στους
πίνακες της περιφέρειας είναι σκόπιμο όπως έχουμε τους αναλυτικούς πίνακες με
όλη των ανάλυση των προϋπολογισμών.

2. Για ποιο λόγο δημιουργείται τόσο μεγάλο ταμειακό υπόλοιπο;
Υπάρχουν 49εκ ευρώ από επιχορηγήσεις για επενδύσεις και ταυτόχρονα ταμειακό
υπόλοιπο 41εκ€ (σύνολο 90εκ). Αν τώρα συνδεθούν με τα ανωτέρω έσοδα οι δαπάνες
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του Π/Υ τότε βλέπουμε ότι η πρόβλεψη για πληρωμές επενδύσεων είναι 76,87εκ.Οπότε
δημιουργείται ένα χρηματοδοτικό κενό περίπου 13εκ€ που δεν συνάδει ακριβώς
σε προβλεπόμενες δαπάνες. Τι γίνεται με το ποσόν αυτό;

3. Αντίστοιχα, αν συνδεθούν οι πληρωμές επενδύσεων των εξόδων, με τις
προβλέψεις του Τεχνικού Προγράμματος, τα νούμερα δεν συνδέονται πουθενά.
Είναι πιθανό να «κρύβονται» στις επιμέρους αναλύσεις λογαριασμών αλλά μπορεί και
να μην συνδέονται όπως θα έπρεπε.

I Ι.ΕΝΟΤΗΤΑ

Επιμέρους θέματα:

1. Να δοθούν στοιχεία ενημέρωσης σχετικά με την διαχείριση της χρηματοδότησης
των κτιρίων Διοίκησης σε Λαμία, Χαλκίδα και Λιβαδειά-Θήβα. Ερώτηση: Γιατί
έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά;
Η ανακατασκευή του Διοικητηρίου που στεγάζει τις υπηρεσίες της ΠΣΤΕ στη Λαμία,
έγινε από ποιους πόρους; Προφανώς από Ιδίους πόρους ή ΠΔΕ και έχουμε μηδέν
επιβάρυνση του Π.Υ. Φθιώτιδας. Και πολύ σωστά.

Η Κατασκευή του Διοικητηρίου στην Χαλκίδα έγινε με δανεισμό και τις ετήσιες
δόσεις τις πληρώνει το ΠΔΕ-071 με 920.000 ευρώ ετησίως. Πολύ σωστά και δεν
επιβαρύνει τον Π.Υ. της Εύβοιας.

Στην Βοιωτία (Λιβαδειά και Θήβα) έγιναν με δανεισμό και ετησίως επιβαρύνεται το
μερίδιο που λαμβάνει από τους ΚΑΠ με 670.518 ευρώ. Γιατί δεν έχουμε όμοια
αντιμετώπιση και επιβαρύνεται ο Προϋπολογισμός της ΠΕ; Προτείνουμε όπως το δάνειο
της Π.Ε. Βοιωτίας να μεταφερθεί στο πΔΕ ή στους ΚΑΠ ώστε να απελευθερωθούν πόροι
προς παραγωγικές και αναπτυξιακές δράσεις.

Η ανάλυση της επιχορήγησης ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών απεικονίζεται στον
Πίνακα που ακολουθεί.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (Κ.Α.Π.) ΕΤΟΥΣ 2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ
ΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΟΣΗ
Κ.Α.Π.
ΕΤΗΣΙΑ

ΠΡΟΜΗ
ΘΕΙΑ

Τ.Π.κ.Δ.
&

ΠΑΡΑΚΡ
ΑΤΗΣΗ

ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΛΥΣ
ΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΝΕΙΩΝ
Τ.Π.κ.Δ.

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΡΑΤΗΣΕΩ

Ν

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗ
ΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ
-ΔΡΑΣΕΙΣ
ΤΗΣΠΕΡΙΦΕ

ΡΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗ
ΣΗ ΠΡΟΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
2021

ΦΘΙΩΤΙΔΑ 1.671.913,5
0
2.507,87 0,00 0,00 0,00 2.507,87 1.669.405,6

3
350.000,00 1.319.405,63

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙ
Α
ΑΙΡΕΤΩΝ-
ΣΥΝΤΟΝ.
ΔΗΜΟΣΡΑ
ΦΟ ΚΤΛ

886.500,00 1.329,75 0,00 0,00 0,00 1.329,75 885.170,25 0,00 885.170,25

ΕΥΒΟΙΑ 1.567.825,5
0
2.351,74 0,00 0,00 0,00 2.351,74 1.565.473,7

6
450.000,00 1.115.473,76

ΕΥΡΥΤΑΝΙ
Α

978.040,17 1.467,06 91.439,94 275.483,6
5
366.923,59 368.390,65 609.649,52 60.000,00 549.649,52

ΦΩΚΙΔΑ 716.255,55 1.074,38 85.000,00 59.000,00 144.000,00 145.074,38 571.181,17 60.000,00 511.181,17
ΒΟΙΩΤΙΑ 1.569.126,6

0
2.353,69 395.990,85 274.528,1

1
670.518,96 672.872,65 896.253,95 460.000,00 436.253,95

ΠΟΣΟ
ΠΑΡΑΚΡΑΤ
ΗΣΗΣ (ΦΕΚ
3216 Β')-
ΕΥΡΥΤΑΝΙ

2.338,68 2.338,68 0,00 0,00 0,00 2.338,68 0,00 0,00 0,00
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Α
ΣΥΝΟΛΟ 7.392.000,0

0
13.423,1

7
572.430,79 609.011,7

6
1.181.442,

55
1.194.865,7

2
6.197.134,2

8
1.380.000,00 4.817.134,28

Η ετήσια πληρωμή των δανείων της Π.Ε. Εύβοιας προς την τράπεζα Eurobank γίνεται από
Κ.Α.Π. και Ίδιους Πόρους και έχουν εγγραφεί πιστώσεις ποσού 920.000,00€, στον Φορέα 071 –
Δημοσίων Επενδύσεων.

2. Δακοκτονία: Αναγράφεται μια συνολική Δαπάνη και ανά ΠΕ. Να δοθούν οι
Συμβάσεις για την Δακοκτονία. Έχουν υπογραφεί και σε τι ύψος, σε κάθε ΠΕ; Εάν
υπάρχουν συμβάσεις και δεν έχουν αναρτηθεί θα υπάρξει θέμα νομιμότητας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε. Ονοµασία Π/Υ 2021 Προβλέψεις
2020 ∆ιαµορφ. 2020 Απόλ. 2019

0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - 20.000,00 78.115,00 927.171,83

1000 Φόροι, τέλη και δικαιώµατα υπέρ
Ν.Π.∆.∆. 49.531.500,00 47.349.675,80 50.557.500,00 48.243.006,78

3000 Έσοδα από την επιχειρηµατική
δραστηριότητα του Ν.Π.∆.∆. 562.440,00 615.500,00 592.909,81 589.574,83

5000 Λοιπά έσοδα 63.697,98 74.150,00 99.463,20 103.448,84

8000 ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 550.162,65 480.000,00 497.878,68 515.539,65

9000 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 48.918.551,74 53.315.799,77 73.005.129,86 60.225.941,92

9900 Λοιπές επενδύσεις - - 253.123,23 185.492,54

Τ000 Ταµειακό υπόλοιπο 41.041.476,65 - 50.592.336,68 -

Γενικό Σύνολο: 140.998.892,43 102.145.625,57 176.047.237,33 111.238.471,79

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε. Ονοµασία Π/Υ 2021 Προβλέψεις
2020 ∆ιαµορφ. 2020 Απόλ. 2019

0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - 20.000,00 78.115,00 927.171,83
0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό

Κρατικό Προϋπολογισµό.
Επιχορηγήσεις και εισφορές από
Ν.Π.∆.∆., Ν.Π.Ι.∆., Οργανισµούς,
Ιδρύµατα και Ειδικούς Λογαριασµούς
Εσωτερικού.

- 20.000,00 78.115,00 927.171,83

0150 Λοιπές δαπάνες διοίκησης - 20.000,00 78.115,00 927.171,83

1000 Φόροι, τέλη και δικαιώµατα υπέρ
Ν.Π.∆.∆. 49.531.500,00 47.349.675,80 50.557.500,00 48.243.006,78

1200 Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα 49.531.500,00 47.349.675,80 50.557.500,00 48.243.006,78
1220 Eσοδα από τέλη και δικαιώµατα. 2.617.000,00 2.610.000,00 2.708.000,00 2.812.334,17
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1250 Έσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς
πόρους
(από κώδικα νπδδ)

46.904.500,00 44.729.675,80 47.839.500,00 45.423.946,61

1290 Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα. 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6.726,00

3000 Έσοδα από την επιχειρηµατική
δραστηριότητα του Ν.Π.∆.∆. 562.440,00 615.500,00 592.909,81 589.574,83

3400 Έσοδα από εκµίσθωση κινητής ή
ακίνητης περιουσίας. 69.640,00 55.500,00 66.059,29 42.510,38

3410 Έσοδα από εκµίσθωση ακίνητης
περιουσίας. 69.640,00 69.640,00 69.640,00 69.640,00

3500 ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΤΟΥ ΝΠ∆∆ ΑΠΟ
ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π 492.800,00 560.000,00 526.850,52 547.064,45

3510 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 492.800,00 560.000,00 526.850,52 547.064,45

4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ,
ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ. 331.063,41 290.500,00 370.780,87 448.295,40

4100 Προσαυξήσεις - - 15.000,00 27.108,93
4120 Λοιπες προσαυξήσεις - - 15.000,00 27.108,93
4200 Πρόστιµα χρηµατικές ποινές και

παράβολα 331.063,41 290.500,00 355.780,87 421.186,47

4210 Πρόστιµα από κλιµάκια ελέγχου 253.163,41 234.000,00 251.541,20 324.547,20
4220 Παράβολα 77.900,00 56.500,00 104.239,67 96.639,27

5000 Λοιπά έσοδα 63.697,98 74.150,00 99.463,20 103.448,84
5500 Επιστροφές χρηµάτων για

τακτοποίηση χρηµατικών ενταλµάτων
και προκαταβολών

63.697,98 74.150,00 98.000,00 96.601,81

5510 Επιστροφές χρηµάτων για
τακτοποίηση χρηµατικών ενταλµάτων
και προκαταβολών

20.000,00 23.500,00 32.000,00 19.369,26

5520 Επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν
χωρίς να οφείλονται 3.697,98 6.000,00 6.000,00 7.482,27

5590 Επιστροφές χρηµάτων λοιπών
περιπτώσεων 40.000,00 44.650,00 60.000,00 69.750,28

5600 Έσοδα από λοιπέ ς περιπτώσε ις. - - 1.463,20 6.847,03
5680 ∆ιάφορα έσοδα - - 1.463,20 6.847,03

8000 ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 550.162,65 480.000,00 497.878,68 515.539,65
8200 Φόροι ,Τέλη , ∆ικαιώµατα 550.162,65 480.000,00 492.289,26 515.139,65
8220 Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα 550.162,65 480.000,00 492.289,26 515.139,65
8600 Λοιπά Έσοδα - - 5.589,42 400,00
8650 Επιστροφές χρηµάτων - - 5.589,42 400,00

9000 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 48.918.551,74 53.315.799,77 73.005.129,86 60.225.941,92

9300 Επιχορηγήσεις για µελέτες, έρευνες
και πειραµατικές εργασίες 10.000,00 16.052,10 291.052,10 95.563,79

9360 Επιχορηγήσεις για µελέτες, έρευνες
και πειραµατικές 10.000,00 16.052,10 291.052,10 95.463,79

9370 Έπιχορηγήσεις για εκτέλεση και
συντήρηση έργων. - - - 100,00

9400 Επιχορηγήσεις από τον
Προυπολογισµό
∆ηµοσίων Επενδύσεων για
επενδύσεις.

48.908.551,74 53.299.747,67 72.714.077,76 60.130.378,13
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Κ.Α.Ε. Ονοµασία Π/Υ 2021 Προβλέψεις
2020 ∆ιαµορφ. 2020 Απόλ. 2019

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 52.340.953,82 37.326.351,98 54.252.539,70 32.535.439,06

1000 Προµήθειες αγαθών και
κεφαλαιακού εξοπλισµού 1.827.884,83 1.209.333,86 1.909.918,03 822.677,55

2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 118.100,00 87.500,00 214.929,95 480.166,00

3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ
ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΠΡΑΓΜ/ΝΑ ΕΣΟ∆

252.500,00 81.481,00 357.994,66 27.931,35

5000 ∆απάνες που δεν εντάσσονται
σε άλλες κατηγορίες 6.220.639,84 3.044.287,87 6.840.867,66 3.720.856,85

6000 Κίνηση κεφαλαίων 2.501.442,55 1.877.259,90 2.326.144,91 1.910.417,89

9000 Πληρωµές για επενδύσεις. 76.870.907,71 63.324.216,50 109.913.274,56 61.966.346,97

9410 Επιχορηγήσεις για δαπάνες ∆ιοίκησης
και λειτουργίας 289.000,00 122.240,00 633.000,00 1.009.871,07

9450 Επιχορηγήσεις από το περιφερειακό
Πρόγραµµα ∆.Ε. 10.570.134,02 2.619.358,22 10.849.357,32 6.010.200,00

9470 Επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων
για ειδικά έργα προγράµµατος ∆.Ε. 649.917,72 558.149,45 1.231.720,44 1.016.338,19

9490 Λοιποί σκοποί (Περιφερειακό Ταµείο
Ανάπτυξης) 37.399.500,00 50.000.000,00 60.000.000,00 52.093.968,87

9900 Λοιπές επενδύσεις - - 253.123,23 185.492,54
9910 Επιχορηγήσεις για έξοδα

απαλλοτριώσεων. - - 253.123,23 185.492,54

Τ000 Ταµειακό υπόλοιπο 41.041.476,65 - 50.592.336,68 -
Τ100 Ταµειακό υπόλοιπο 41.041.476,65 - 50.592.336,68 -
ΤΑ00 Ταµειακό υπόλοιπο. 41.041.476,65 - 50.592.336,68 -

Γενικό Σύνολο: 140.998.892,43 102.145.625,57 176.047.237,33 111.238.471,79
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Α000 Αποθεµατικό 866.463,68 - 231.567,86 -

0 Γενικό Σύνολο: 140.746.392,43 106.868.950,11 175.689.242,67 101.435.904,32

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε. Ονοµασία Π/Υ 2021 Προβλέψεις
2020 ∆ιαµορφ. 2020 Απόλ. 2019 ΠΟΥ/21

σε %
0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

52.340.953,82 37.326.351,98 54.252.539,70 32.535.439,06 37%

0200 Αµοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων
(Τακτικοί και
Ι.∆.Α.Χ.)

26.423.400,00 20.213.600,00 26.462.243,00 19.177.493,06 19%
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0210 Επιχορήγηση από το Κ.Τ.Γ. και
∆ασών 21.251.400,00 15.703.600,00 21.130.192,62 14.965.998,58 15%

0220 Ειδικά επιδόµατα 1.114.600,00 1.020.900,00 1.172.100,00 941.203,61 1%
0270 Αποδοχές γιατρών ΕΣΥ 78.400,00 4.000,00 92.800,00 5.542,78 0%
0280 ∆ιάφορες αποζηµιώσεις 60.000,00 25.000,00 148.000,00 93.885,48 0%
0290 Εισφορές για την κοινωνική

ασφάλιση 3.919.000,00 3.460.100,00 3.919.150,38 3.170.862,61 3%

0300 Αµοιβές Υπαλλήλων Με Σχέση
Εργασίας Ι.∆.
Ορισµένου Χρόνου & Ειδικών
κατηγοριών

605.786,00 551.345,43 714.566,47 250.100,31 0%

0340 Αµοιβες εργατοτεχνικού ,
εποχιακού και λοιπού
προσωπικού

378.600,00 357.236,40 456.516,47 170.339,55 0%

0350 Εισφορές στην κοινωνική
ασφάλιση 137.424,00 134.609,03 169.950,00 51.897,71 0%

0370 Αποδοχές ειδικών κατηγοριών 5.400,00 3.000,00 8.600,00 7.042,16 0%
0380 Αποζηµίωση σπουδαστών

δηµοσίων σχολών που
πραγµατοποιούν στις δηµόσιες
υπηρεσίες άσκηση στο
επάγγελµα

84.362,00 56.500,00 79.500,00 20.820,89 0%

0500 Πρόσθετες και παρεπόµενες
παροχές 1.259.854,00 979.139,76 1.243.744,05 759.245,51 1%

0510 Αµοιβή για εργασία κατα τις
εξαιρέσιµες ηµέρες και
νυχτερινές ώρες

1.136.814,00 941.599,76 1.118.422,37 724.325,89 1%

0540 Υγειονοµική περίθαλψη
ασφαλισµένων του δηµοσίου
κλπ.

67.000,00 11.500,00 65.000,00 00%

0560 Λοιπές παροχές, αποζηµιώσεις
και οικονοµικές ενισχύσεις 21.000,00 9.000,00 23.106,05 26.339,62 0%

0580 Λοιπές παροχές, αποζηµιώσεις
και οικονοµικές ενισχύσεις 35.040,00 17.040,00 37.215,63 8.580,00 0%

0600 Συντάξεις δηµόσιων
λειτουργών 246.000,00 - 246.000,00 - 0%

0630 Βοηθήµατα εφάπαξ (Ν.
103/1975) 246.000,00 0 246.000,00 00%

0700 Πληρωµές για µετακινήσεις 812.000,00 734.066,01 945.245,40 359.002,43 1%
0710 Εξοδα µετακίνησης στο

εσωτερικο µονιµου
προσωπικου (τακτικοι - Ι.∆.Α.Χ.)

416.000,00 377.906,01 508.215,40 185.730,93 0%

0720 Ηµερήσια αποζηµίωση για
µετακίνηση υπαλλήλων στο
εσωτερικο

396.000,00 356.160,00 437.030,00 173.271,50 0%

0800 Πληρωµές για λοιπές εργασίες 22.980.913,82 14.835.200,78 24.627.740,78 11.980.236,85 16%
0810 Μισθώµατα κτιρίων 780.403,30 706.760,99 843.327,56 654.615,21 1%
0820 Μεταφορά Μαθητών 19.427.700,00 11.988.113,39 20.831.219,30 9.662.854,70 14%
0830 Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια,

καθαριότητα κλπ. 586.000,00 499.187,44 604.589,37 502.028,40 0%

0840 ∆ηµοσιεύσεις, εκδόσεις και
λοιπές δαπάνες δηµοσίων
σχέσεων

183.500,00 131.640,00 196.500,00 72.502,66 0%
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0850 Αµοιβές για συντήρηση &
επισκευή κτιρίων γενικά 68.810,52 55.400,98 76.176,44 35.312,27 0%

0860 Αµοιβές για συντήρηση και
επισκευή
µεταφορικών µέσων ξηράς
γενικά

186.000,00 127.826,38 225.800,00 94.082,75 0%

0870 Αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές
υπηρεσίες 787.000,00 594.221,60 851.000,00 442.397,71 1%

0880 ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ,
ΜΕΤΑΙΚΠΕΥ∆ΕΣΗ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 17.500,00 4.920,00 19.000,00 14.768,94 0%

0890 Ειδικές αµοιβές και λοιπές
δαπάνες 944.000,00 727.130,00 980.128,11 501.674,21 1%

0900 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟ∆Α
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΕΣΟ∆ΩΝ

13.000,00 13.000,00 13.000,00 9.360,90 0%

0910 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 13.000,00 13.000,00 13.000,00 9.360,90 0%

1000 Προµήθειες αγαθών και
κεφαλαιακού εξοπλισµού 1.827.884,83 1.209.333,86 1.909.918,03 822.677,55 1%

1100 Προµήθεια ειδών εξοπλισµού
υπηρεσιών,
εργαστηρίων κ.λ.π

270.500,00 204.455,00 285.000,00 159.535,01 0%

1110 Προµήθεια ειδών γραφικών
ύλης, υλικών εκτύπωσης και
µικροεξοπλισµού

258.000,00 191.986,00 262.500,00 149.525,41 0%

1120 Προµήθεια βιβλίων.
συγγραµµάτων. περιοδ ικων.
εφηµεριδων & λοιπων
εκδοσεων

12.500,00 12.469,00 22.500,00 10.009,60 0%

1200 Προµήθεια υγειονοµικού,
φαρµακευτικού υλικού και
ειδών καθαριότητας

78.000,00 46.149,34 88.500,00 19.789,04 0%

1210 Προµήθεια λοιπών ειδών
υγειονοµικού. φα ρµακευτικού
και απολυµαντικού υλικού

51.000,00 23.850,00 51.500,00 4.502,82 0%

1230 Προµήθεια ειδών
καθαριότητας 27.000,00 22.299,34 37.000,00 15.286,22 0%

1300 Προµήθεια ειδών συντήρησης
και επισκευής εγκαταστάσεων
και εξοπλισµού

220.000,00 163.473,95 268.800,00 89.659,47 0%

1310 Προµήθεια ειδών συντήρησης
και επισκευής εγκαταστάσεων 64.000,00 36.356,00 77.300,00 18.595,63 0%

1320 Προµήθεια ειδών συντήρησης
και επισκευής εξοπλισµού 156.000,00 127.117,95 191.500,00 71.063,84 0%

1400 Προµηθεια ειδων διατροφής,
ιµατισµού, υπόδησης,
εξάρτυσης, εστίασης,
κατασκήνωσησ και άθλησης

315.000,00 113.207,64 248.500,00 29.276,45 0%

1410 Προµηθεια τροφιµων. ποτών
και καπνου 3.000,00 0 2.000,00 00%

1420 Προµήθεια ειδών υπόδησης 0 0 0 16.824,09 0%
1450 Λοιπές προµήθειες 312.000,00 113.207,64 246.500,00 12.452,36 0%
1500 Προµήθεια καυσίµων και

λιπαντικών 637.834,28 453.775,19 627.000,00 353.910,91 0%
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1510 Προµήθεια καυσίµων και
λιπαντικών 637.834,28 453.775,19 627.000,00 353.910,91 0%

1600 ∆ιάφορες προµήθειες 129.550,55 74.526,78 139.118,03 87.160,52 0%
1640 Προµήθεια χρωµάτων και

λοιπών συναφών υλικών 6.500,00 3.500,00 6.500,00 3.543,45 0%

1690 Λοιπές προµήθειες υλικών 123.050,55 71.026,78 132.618,03 83.617,07 0%
1700 Προµήθεια κεφαλαιακού

εξοπλισµού 175.000,00 152.245,96 249.000,00 81.896,15 0%

1710 Προµήθεια γραφοµηχανών.
µηχανηµάτων
φωτοαντογραφικής κλπ
µηχανών γραφείου

73.000,00 52.500,00 103.500,00 33.474,24 0%

1720 Προµήθεια ηλεκτρονικών
υπολογιστών και λοιπού
βοηθητικού συναφούς
εξοπλισµού

99.000,00 98.745,96 141.500,00 48.421,91 0%

1730 Προµήθεια µεταφορικών
µέσων 3.000,00 1.000,00 4.000,00 00%

1900 Στρατιωτικές κατασκευές,
προµήθειες και εξοπλισµοί 2.000,00 1.500,00 4.000,00 1.450,00 0%

1920 προµήθεια µηχ/των και
εργαλείων 2.000,00 1.500,00 4.000,00 1.450,00 0%

2000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 118.100,00 87.500,00 214.929,95 480.166,00 0%
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2300 Επιχορηγήσεις σε νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου(ιδρύµατα και
οργανισµούς υγείας, πρόνοιας,
κοινωνικής ασφάλισης και
λογαριασµούς)

61.100,00 27.500,00 99.600,00 7.500,00 0%

2330 Σε οργανισµούς κοινωνικής
πρόνοιας και για σκοπούς
κοινωνικής αντίληψης

61.100,00 27.500,00 99.600,00 7.500,00 0%

2400 Επιχορηγήσεις σε νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου(επιστηµονικά,
εκπαιδευτικά, πολιτιστικά,
λογαρια-σµούς, λοιπά
ιδρύµατα και οργανισµούς)

- - - 460.000,00 0%

2490 Λοιπές επιχορηγήσεις και
συνδροµές για ορισµένους ή µη
σκοπούς

0 0 0 460.000,00 0%

2500 Επιχορηγήσεις σε νοµικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 42.000,00 47.000,00 100.329,95 - 0%
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2550 Επιχορήγηση σε ιδρύµατα και
εταιρείες προστασίας ανηλίκων
και ενηλίκων

42.000,00 47.000,00 100.329,95 00%

2600 Επιχορηγήσεις, εισφορές και
συνδροµές σε πολιτικούς και
οικονοµικούς οργανισµούς

15.000,00 13.000,00 15.000,00 12.666,00 0%

2610 Επιχορηγήσεις, εισφορές και
συνδροµές σε πολιτικούς και
οικονοµικούς οργανισµούς

15.000,00 13.000,00 15.000,00 12.666,00 0%

3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ
ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΠΡΑΓΜ/ΝΑ ΕΣΟ∆

252.500,00 81.481,00 357.994,66 27.931,35 0%

3100 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ
ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ

252.500,00 81.481,00 357.994,66 27.931,35 0%

3190 Λοιπές επιστροφές εσόδων 252.500,00 81.481,00 357.994,66 27.931,35 0%

5000 ∆απάνες που δεν εντάσσονται
σε άλλες κατηγορίες 6.220.639,84 3.044.287,87 6.840.867,66 3.720.856,85 4%

5100 διάφορες σύνθετες δαπάνες 218.000,00 493.929,20 560.288,09 97.184,49 0%
5150 ∆απάνες αντιµετώπισης

καταστροφών 169.000,00 461.679,20 511.788,09 59.823,61 0%

5160 ∆απανες εθνικου χαρακτηρα 49.000,00 32.250,00 48.500,00 37.360,88 0%
5200 ∆ιάφορες σύνθετες δαπάνες 4.676.639,84 1.599.924,34 4.920.151,08 2.602.527,69 3%
5240 ∆απάνες γεωργίας,

κτηνοτροφίας κλπ που δεν
προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ

4.674.139,84 1.597.424,34 4.917.651,08 1.767.767,71 3%

5260 ∆ιαφορες δαπανες για τη
διενεργεια βου
λευτικων.κοινοτικων.δηµοτικων
εκλογων

0 0 0 833.337,80 0%

5290 Λοιπές σύνθετες δαπάνες 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.422,18 0%
5300 Προγράµµατα

χρηµατοδοτούµενα από την
Ε.Ε.

1.000,00 - 3.500,00 - 0%

5320 ∆απάνες γεωργικού
προσανατολισµού και ειδικών
γεωργικών ενεργειών

1.000,00 0 1.000,00 00%

5330 ∆απάνες περιφερειακής
ανάπτυξης 0 0 1.000,00 0 0%

5380 Επιχορηγήσεις 0 0 1.500,00 0 0%
5400 Εθνική συµµετοχή για

προγράµµατα
συγχηµατοδοτούµενα από την
ΕΕ

1.325.000,00 950.434,33 1.356.928,49 1.021.144,67 1%

5420 ∆απάνες γεωργικού
προσανατολισµού και ειδικών
γεωργικών συνθηκών

1.325.000,00 950.434,33 1.356.928,49 1.021.144,67 1%

6000 Κίνηση κεφαλαίων 2.501.442,55 1.877.259,90 2.326.144,91 1.910.417,89 2%
6100 ΤΟΚΟΙ-ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ 2.101.442,55 1.877.259,90 1.926.144,91 1.910.417,89 1%
6110 ΤΟΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ 757.430,79 655.473,03 677.848,45 718.601,92 1%
6120 Χρεολύσια(από κώδικα νπδδ) 1.344.011,76 1.221.786,87 1.248.296,46 1.191.815,97 1%
6400 Πληρωµέ ς λοιπών

υποχρεώσεων του Ν.Π.∆.∆. 400.000,00 - 400.000,00 - 0%
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6420 Λοιπέ ς πληρωµέ ς
υποχρεώσεων 400.000,00 0 400.000,00 00%

9000 Πληρωµές για επενδύσεις. 76.870.907,71 63.324.216,50 109.913.274,56 61.966.346,97 55%

9300 Επενδύσεις εκτελούµενες µέσω
του
Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων
Επενδύσεων.

116.420,00 353.052,10 1.053.530,98 337.645,21 0%

9360 Μελέτες, Έρευνες ,
Πειραµατικές Εργασίες. 115.000,00 348.052,10 1.044.600,04 269.748,90 0%

9370 Εκτέλεση έργων. 1.420,00 5.000,00 8.930,94 67.896,31 0%
9400 Επενδύσεις εκτελούµενες µέσω

του
Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων
Επενδύσεων

54.755.028,64 54.376.370,78 83.417.627,78 57.753.486,56 39%

9410 ∆απάνες διοίκησης και
λειτουργίας 450.641,27 551.071,45 1.179.524,47 990.889,91 0%

9450 Επενδύσεις εκτελούµενες από
το περιφερειακό πρόγραµµα
∆.Ε.

15.534.979,33 2.992.226,33 19.922.048,24 3.491.106,68 11%

9470 Επενδύσεις εκτελούµενες απο
επιχορηγήσεις διαφόρων
Υπουργείων µέσω του
Προγράµµατος ∆.Ε. για ειδικά
έργα

1.369.908,04 808.073,00 2.192.600,85 1.138.366,64 1%

9480 Επενδύσεις εκτελούµενες απο
το πρόγραµµα
∆.Ε Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)

0 25.000,00 123.454,22 39.154,46 0%

9490 Λοιποί σκοποί 37.399.500,00 50.000.000,00 60.000.000,00 52.093.968,87 27%
9500 Επενδύσε ις εκτ ελούµενες

µέσω του προϋπολογισµού
άλλων Ν.Π.∆.∆. , Οργανισµών ή
ειδικών λογαριασµών.

70.000,00 28.550,00 83.000,00 17.585,78 0%

9570 Εκτέλεση έργων 20.000,00 28.550,00 33.000,00 17.585,78 0%
9580 Συντήρηση έργων. 50.000,00 0 50.000,00 00%
9700 Επενδύσεις εκτελούµενες από

τα έσοδα των
Περιφερειών

15.942.266,09 5.305.243,62 18.155.694,92 1.489.741,47 11%

9710 Απαλλοτριώσεις. 555.919,75 206.000,00 705.952,95 118.075,03 0%
9720 Επισκευή και συντήρηση

κτιρίων καθώς και κάθε είδους
εγκαταστάσεις σ' αυτά.

350.000,00 145.000,00 411.880,56 00%

9730 Ανέγερση κτριών και κάθε
είδους εγκατστάσεις σ' αυτά. 14.400,00 0 14.400,00 00%

9740 Προµήθεια µηχανικού και
λοιπού κεφαλαιουχικού
εξοπλισµού

41.805,48 30.000,00 256.310,48 153.505,50 0%

9760 Μελετες,ερευνες, πειραµατικες
εργασιες 2.225.386,26 1.174.000,00 2.087.505,26 69.198,39 2%

9770 Εκτέλεση έργων. 11.594.754,60 3.531.243,62 13.649.126,23 993.381,22 8%
9780 Συντήρηση έργων 1.160.000,00 219.000,00 1.030.519,44 155.581,33 1%
9800 Επενδύσεις εκτελούµενες από

τα έσοδα των
Ν.Π.∆.∆.

5.545.400,00 2.798.000,00 5.961.238,82 2.164.225,77 4%
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9810 ∆απάνες διοίκησης και
λειτουργίας. 39.000,00 0 39.080,60 00%

9820 ∆απάνες διοίκησης και
λειτουργίας. 200.000,00 0 124.062,00 00%

9890 Λοιποί σκοποί 5.306.400,00 2.798.000,00 5.798.096,22 2.164.225,77 4%
9900 Εξόφληση απλήρωτων

υποχρεώσεων από δαπάνες
που δεν εντάσσονται σε άλλες
κατηγορίες

441.792,98 463.000,00 1.242.182,06 203.662,18 0%

9910 Επενδύσεις από έσοδα
Ευρωπαϊκής Ένωσης 441.792,98 463.000,00 1.242.182,06 203.662,18 0%

Α000 Αποθεµατικό 866.463,68 - 231.567,86 - 1%
Α100 Αποθεµατικό 866.463,68 - 231.567,86 - 1%
Α120 Αποθεµατικό 866.463,68 0 231.567,86 01%

Γενικό Σύνολο: 140.746.392,43 106.868.950,11 175.689.242,67 101.435.904,32 100%

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε. Ονοµασία Προϋπολογισµός
2021

Προϋπολογισµός
2022

Προϋπολογισµός
2023

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 52.340.953,82 52.864.363,36 53.393.006,98
0200 Αµοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων (Τακτικοί και Ι.∆.Α.Χ.) 26.423.400,00 26.687.634,00 26.954.510,34
0210 Βασικός µισθός-γενικά επιδόµατα 21.251.400,00 21.463.914,00 21.678.553,14
0220 Ειδικά επιδόµατα 1.114.600,00 1.125.746,00 1.137.003,46
0270 0270 78.400,00 79.184,00 79.975,84
0280 ∆ιάφορες αποζηµιώσεις 60.000,00 60.600,00 61.206,00
0290 Εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 3.919.000,00 3.958.190,00 3.997.771,90
0300 Αµοιβές Υπαλλήλων Με Σχέση Εργασίας Ι.∆. Ορισµένου

Χρόνου & Ειδικών κατηγοριών 605.786,00 611.843,86 617.962,30

0340 Αµοιβες εργατοτεχνικού , εποχιακού και λοιπού
προσωπικού 378.600,00 382.386,00 386.209,86

0350 Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση 137.424,00 138.798,24 140.186,22
0370 Αποδοχές ειδικών κατηγοριών 5.400,00 5.454,00 5.508,54
0380 Αποζηµίωση Σπουδαστών που πραγµ.

πρακτική άσκηση σε ∆Υ 84.362,00 85.205,62 86.057,68

0500 Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές 1.259.854,00 1.272.452,54 1.285.177,06
0510 Πρόσθετες παροχές (περιλαµβάνονται και οι

ασφαλιστικές εισφορές) 1.136.814,00 1.148.182,14 1.159.663,96

0540 Υγειονοµική περίθαλψη ασφαλισµένων του δηµοσίου
κλπ. 67.000,00 67.670,00 68.346,70

0560 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΙΚΩΝ
ΑΓΟΡΩΝ 21.000,00 21.210,00 21.422,10

0580 Λοιπές παροχές, αποζηµιώσεις και οικονοµικές
ενισχύσεις 35.040,00 35.390,40 35.744,30

0600 Συντάξεις δηµόσιων λειτουργών 246.000,00 248.460,00 250.944,60
0630 Παροχές Πρόνοιας 246.000,00 248.460,00 250.944,60
0700 Πληρωµές για µετακινήσεις 812.000,00 820.120,00 828.321,20
0710 Πληρωµές για µετακινήσεις 416.000,00 420.160,00 424.361,60
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0720 Ηµερήσια αποζηµίωση για µετακίνηση υπαλλήλων στο
εσωτερικο 396.000,00 399.960,00 403.959,60

0800 Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες 22.980.913,82 23.210.722,96 23.442.830,18
0810 Μισθώµατα και αποζηµιώσεις χρήσης 780.403,30 788.207,33 796.089,40
0820 Μεταφορές, επικοινωνίες 19.427.700,00 19.621.977,00 19.818.196,77
0830 Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ. 586.000,00 591.860,00 597.778,60
0840 ∆ηµοσιεύσεις, εκδόσεις και λοιπές δαπάνες δηµοσίων

σχέσεων 183.500,00 185.335,00 187.188,35

0850 Αµοιβές για συντήρηση & επισκευή
µόνιµων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δηµοσίου ή
µισθωµένων)

68.810,52 69.498,63 70.193,61

0860 Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή
µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 186.000,00 187.860,00 189.738,60

0870 Αµοιβες όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 787.000,00 794.870,00 802.818,70
0880 Αµοιβές για εκπαίδευση 17.500,00 17.675,00 17.851,75
0890 Ειδικές αµοιβές 944.000,00 953.440,00 962.974,40
0900 Φόροι, τέλη, έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων 13.000,00 13.130,00 13.261,30
0910 Τέλη κυκλοφορίας οχηµάτων 13.000,00 13.130,00 13.261,30

1000 Προµήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισµού 1.827.884,83 1.846.163,68 1.864.625,32
1100 Προµήθεια ειδών εξοπλισµού υπηρεσιών,

εργαστηρίων κ.λ.π 270.500,00 273.205,00 275.937,05

1110 Προµήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών
συναφών υλικών 258.000,00 260.580,00 263.185,80

1120 Προµήθεια βιβλίων. συγγραµµάτων. περιοδ ικων.
εφηµεριδων & λοιπων εκδοσεων 12.500,00 12.625,00 12.751,25

1200 Προµήθεια υγειονοµικού, φαρµακευτικού υλικού και
ειδών καθαριότητας 78.000,00 78.780,00 79.567,80

1210 Προµήθεια υγειονοµικών, φαρµακευτικών και ορθο-
πεδικών ειδών 51.000,00 51.510,00 52.025,10

1230 Προµήθεια ειδών καθαριότητας 27.000,00 27.270,00 27.542,70
1300 Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής

εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 220.000,00 222.200,00 224.422,00

1310 Προµηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης ηλεκτρικων
εγκαταστασεων 64.000,00 64.640,00 65.286,40

1320 Προµήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε
είδους λοιπού εξοπλισµού 156.000,00 157.560,00 159.135,60

1400 Προµηθεια ειδων διατροφής, ιµατισµού, υπόδησης,
εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσησ και άθλησης 315.000,00 318.150,00 321.331,50

1410 Προµηθεια ειδών διατροφής και συναφών ειδών 3.000,00 3.030,00 3.060,30
1450 Λοιπές προµήθειες 312.000,00 315.120,00 318.271,20
1500 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 637.834,28 644.212,62 650.654,75
1510 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 637.834,28 644.212,62 650.654,75
1600 ∆ιάφορες προµήθειες 129.550,55 130.846,06 132.154,52
1640 Προµήθεια χρωµάτων, χηµικών και λοιπών συναφών

υλικών 6.500,00 6.565,00 6.630,65

1690 Προµήθειες λοιπών υλικών 123.050,55 124.281,06 125.523,87
1700 Προµήθεια κεφαλαιακού εξοπλισµού 175.000,00 176.750,00 178.517,50
1710 Προµήθεια ειδών εξοπλισµού γραφείων,

εργαστηρίων κ.λπ. 73.000,00 73.730,00 74.467,30

1720 Προµήθεια µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 99.000,00 99.990,00 100.989,90
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1730 Προµήθεια µεταφορικών µέσων ξηράς 3.000,00 3.030,00 3.060,30
1900 προµήθεια µηχ/των και εργαλείων 2.000,00 2.020,00 2.040,20
1920 Προµήθεια µεταφορικών, τηλεπικοινωνιακών µέσων,

µηχανηµάτων και εργαλείων 2.000,00 2.020,00 2.040,20

2000 Πληρωµές µεταβιβαστικές 118.100,00 119.281,00 120.473,81
2300 Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου

(ιδρύµατα και οργανισµοί υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής
ασφάλισης και λογαριασµούς)

61.100,00 61.711,00 62.328,11

2330 Σε οργανισµούς κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς
κοινωνικής αντίληψης 61.100,00 61.711,00 62.328,11

2500 Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 42.000,00 42.420,00 42.844,20
2550 Σε ιδρύµατα υγείας, κοινωνικής πρόνοιας και για

σκοπούς κοινωνικής αντίληψης 42.000,00 42.420,00 42.844,20

2600 Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδροµές σε πολιτικούς
και οικονοµικούς οργανισµούς 15.000,00 15.150,00 15.301,50

2610 Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδροµές σε πολιτικούς
και οικονοµικούς οργανισµούς 15.000,00 15.150,00 15.301,50

3000 Πλρωµές που αντικατοπτρίζονται από
πραγµατοποιηθέντα έσοδα 252.500,00 255.025,00 257.575,25

3100 Λοιπές επιστροφές εσόδων 252.500,00 255.025,00 257.575,25
3190 Λοιπές επιστροφές εσόδων 252.500,00 255.025,00 257.575,25

5000 ∆απάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες 6.220.639,84 6.282.846,24 6.345.674,70
5100 ∆ιάφορες σύνθετες δαπάνες 218.000,00 220.180,00 222.381,80
5150 ∆απάνες αντιµετώπισης καταστροφών 169.000,00 170.690,00 172.396,90
5160 ∆απάνες εθνικού χαρακτήρα 49.000,00 49.490,00 49.984,90
5200 ∆ιάφορες σύνθετες δαπάνες 4.676.639,84 4.723.406,24 4.770.640,30
5240 ∆απάνες αγροτικών δραστηριοτήτων και

δασοπροστασίας 4.674.139,84 4.720.881,24 4.768.090,05

5290 Λοιπές σύνθετες δαπάνες 2.500,00 2.525,00 2.550,25
5300 Προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από την

Ε.Ε. 1.000,00 1.010,00 1.020,10

5320 ∆απάνες γεωργικού προσανατολισµού και ειδικών
γεωργικών ενεργειών 1.000,00 1.010,00 1.020,10

5400 Εθνική συµµετοχή για προγράµµατα
συγχηµατοδοτούµενα από την ΕΕ 1.325.000,00 1.338.250,00 1.351.632,50

5420 ∆απάνες γεωργικού προσανατολισµού και ειδικών
γεωργικών συνθηκών 1.325.000,00 1.338.250,00 1.351.632,50

6000 Κίνηση κεφαλαίων 2.501.442,55 2.526.456,98 2.551.721,55
6100 Τόκοι - Χρεολύσια 2.101.442,55 2.122.456,98 2.143.681,55
6110 Τοκοι ∆ανειων Εσωτερικου 757.430,79 765.005,10 772.655,15
6120 Χρεολύσια 1.344.011,76 1.357.451,88 1.371.026,40
6400 Λοιπές πληρωµές υποχρεώσεων 400.000,00 404.000,00 408.040,00
6420 Λοιπές πληρωµές υποχρεώσεων 400.000,00 404.000,00 408.040,00

9000 Πληρωµές για επενδύσεις 76.870.907,71 77.639.616,78 78.416.012,96
9300 Επενδύσεις που πραγµατοποιούνται µέσω

του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων επενδύσεων 116.420,00 117.584,20 118.760,04

9360 Μελέτες, Έρευνες, Πειραµατικές Εργασίες 115.000,00 116.150,00 117.311,50
9370 Εκτέλεση έργων 1.420,00 1.434,20 1.448,54
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9400 Λοιποί σκοποί(Περιφερειακό Ταµείο
Ανάπτυξης) 54.755.028,64 55.302.578,92 55.855.604,72

9410 ∆απάνες διοίκησης και λειτουργίας. 450.641,27 455.147,68 459.699,16
9450 Επενδύσεις εκτελούµενες από το περιφερειακό

πρόγραµµα ∆.Ε. 15.534.979,33 15.690.329,12 15.847.232,42

9470 Επενδύσεις εκτελούµενες απο επιχορηγήσεις
διαφόρων Υπουργείων µέσω του Προγράµµατος ∆.Ε.
για ειδικά έργα

1.369.908,04 1.383.607,12 1.397.443,19

9490 Λοιποί σκοποί (Περιφερειακό Ταµείο
Ανάπτυξης) 37.399.500,00 37.773.495,00 38.151.229,95

9500 Επενδύσεις εκτελούµενες µέσω του προϋπολογισµού
άλλων Ν.Π.∆.∆., Οργανισµών ή ειδικών λογαριασµών. 70.000,00 70.700,00 71.407,00

9570 Εκτέλεση έργων. 20.000,00 20.200,00 20.402,00
9580 Συντήρηση έργων. 50.000,00 50.500,00 51.005,00
9700 Επενδύσεις εκτελούµενες από τα έσοδα των

Ν.Π.∆.∆. 15.942.266,09 16.101.688,75 16.262.705,64

9710 Απαλλοτριώσεις. 555.919,75 561.478,95 567.093,74
9720 Επισκευή και συντ.διδακτηρίων βιβλιοθ.µουσείων

µνηµείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκατάστασεις σ΄αυτά 350.000,00 353.500,00 357.035,00

9730 Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις
σ΄αυτά. 14.400,00 14.544,00 14.689,44

9740 Προµηθεια µηχανικού και λοιπου κεφαλαιουχικου
εξοπλισµου 41.805,48 42.223,53 42.645,77

9760 Μελέτες, Έρευνες, Πειραµατικές Εργασίες. 2.225.386,26 2.247.640,12 2.270.116,52
9770 Εκτέλεση έργων. 11.594.754,60 11.710.702,15 11.827.809,17
9780 Συντήρηση έργων 1.160.000,00 1.171.600,00 1.183.316,00
9800 Επενδύσεις εκτελούµενες από τα έσοδα των

Ν.Π.∆.∆. 5.545.400,00 5.600.854,00 5.656.862,54

9810 ∆απάνες διοίκησης και λε ι τουργίας. 39.000,00 39.390,00 39.783,90
9820 ∆απάνες διοίκησης και λειτουργίας. 200.000,00 202.000,00 204.020,00
9890 Λοιποί σκοποί 5.306.400,00 5.359.464,00 5.413.058,64
9900 Λοιπές επενδύσεις. 441.792,98 446.210,91 450.673,02
9910 Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης 441.792,98 446.210,91 450.673,02

Α000 Αποθεµατικό 866.463,68 875.128,32 883.879,61
Α100 Αποθεµατικό 866.463,68 875.128,32 883.879,61
Α120 Αποθεµατικό 866.463,68 875.128,32 883.879,61

Γενικό Σύνολο : 140.998.892,43 142.408.881,36 143.832.970,18

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε. Ονοµασία Προϋπολογισµός
2021

Προϋπολογισµός
2022

Προϋπολογισµός
2023

1000 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.∆.∆ 49.531.500,00 50.026.815,02 50.527.083,16
1200 Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα 49.531.500,00 50.026.815,02 50.527.083,16
1220 Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης

Οχηµατων 2.617.000,00 2.643.170,00 2.669.601,70
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1250 Έσοδα από κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους
(από κώδικα νπδδ) 46.904.500,00 47.373.545,02 47.847.280,46

1290 Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα 10.000,00 10.100,00 10.201,00

3000 Έσοδα από την επιχειρηµατική
δραστηριότητα του Ν.Π.∆.∆. 562.440,00 563.136,40 563.839,76

3400 Έσοδα από εκµίσθωση κινητής ή ακίνητης
περιουσίας. 69.640,00 70.336,40 71.039,76

3410 Έσοδα από εκµίσθωση ακίνητης περιουσίας. 69.640,00 70.336,40 71.039,76
3500 Πρόσοδοι του Ν.Π.∆.∆. από κεφάλαια,

κινητές αξίες και λοιπές περιπτώσεις. 492.800,00 492.800,00 492.800,00

3510 Τόκοι κεφαλαίων. 492.800,00 497.728,00 502.705,28

4000 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ. 331.063,41 334.374,04 337.717,78

4200 Πρόστιµα χρηµατικές ποινές και παράβολα 331.063,41 334.374,04 337.717,78
4210 Πρόστιµα από κλιµάκια ελέγχου 253.163,41 255.695,04 258.251,99
4220 Παράβολα Χορήγησης Επαγγελ.Αδειών

Ν.6422/35[50%] 77.900,00 78.679,00 79.465,79

5000 Λοιπά έσοδα 63.697,98 64.334,96 64.978,31
5500 Επιστροφές χρηµάτων για τακτοποίηση

χρηµατικών ενταλµάτων και προκαταβολών 63.697,98 64.334,96 64.978,31

5510 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΧΕ 20.000,00 20.200,00 20.402,00

5520 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑ 3.697,98 3.734,96 3.772,31

5590 Επιστορφές χρηµάτων λοιπών περιπτώσεων 40.000,00 40.400,00 40.804,00

8000 ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 550.162,65 555.664,28 561.220,92
8200 Φόροι - Τέλη - ∆ικαιώµατα 550.162,65 555.664,28 561.220,92
8220 Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα 550.162,65 555.664,28 561.220,92

9000 ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 48.918.551,74 49.407.737,25 49.901.814,63

9300 Επιχορηγήσεις για µελέτες, έρευνες και
πειραµατικές εργασίες 10.000,00 10.100,00 10.201,00

9360 Επιχορηγήσεις για µελέτες, έρευνες και
πειραµατικές εργασίες 10.000,00 10.100,00 10.201,00

9400 Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισµό
∆ηµοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις. 48.908.551,74 49.397.637,25 49.891.613,63

9410 Επιχορηγήσεις για δαπάνες ∆ιοίκησης και
λειτουργίας. 289.000,00 291.890,00 294.808,90

9450 Επιχορηγήσεις από το περιφερειακό
Πρόγραµµα ∆.Ε. 10.570.134,02 10.675.835,36 10.782.593,72

9470 Επιχορηγήσε ις διαφόρων Υπουργε ίων για ε
ιδικά έργα προγράµµατος ∆.Ε. 649.917,72 656.416,89 662.981,06

9490 Λοιποί σκοποί(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 37.399.500,00 37.773.495,00 38.151.229,95

Τ000 Ταµειακό υπόλοιπο. 41.041.476,65 41.451.891,42 41.866.410,33
Τ100 Ταµειακό υπόλοιπο 41.041.476,65 41.451.891,42 41.866.410,33
ΤΑ00 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 41.041.476,65 41.451.891,42 41.866.410,33

Γενικό Σύνολο : 140.998.892,43 142.403.953,37 143.823.064,89
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Η κα Μπατζελή παίρνοντας το λόγο αναφορικά με τα θέματα του προϋπολογισμού που
κατέθεσε με την παράταξή της στα μέλη της Ο.Ε.,επεσήμανε τα εξής:
“Η εισήγηση και η επιστολή που σας έχω αποστείλει είναι πολύ λεπτομερής , αφορά πάλι θέματα
προϋπολογισμού , θέματα τα οποία θα συζητήσουμε σε επόμενο χρονικό διάστημα,στο επόμενο
Περιφερειακό Συμβούλιο,και προσπαθούμε ως παράταξη να δείξουμε ασάφειες του
συγκεκριμένου προϋπολογισμού, σχέσεων με τα τεχνικά προγράμματα,προοπτικών και
διαχείρισης σημαντικών ποσών από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, από το ταμειακό
υπόλοιπο.
Η επιστολή έχει επίσης αποσταλεί στους υπηρεσιακούς,έχουμε ζητήσει και έγγραφη απάντηση
ώστε να είναι δυνατή μια ολοκληρωμένη επεξεργασμένη πρόταση η οποία μπορεί να κατατεθεί
στο Π.Σ. Είναι ζητήματα πολιτικά, τεχνικά αλλά πάνω από όλα διαμόρφωσης προϋπολογισμού
που πρέπει να διέπεται από την διαφάνεια,ορθολογική διαχείριση και αποτελεσματικότητα.
Αυτό το καταθέτουμε ,επισυνάπτεται στα θέματα προ ημερησίας διάταξης και αν οι συνάδελφοι
θέλουν κάποιες διευκρινιστικές επί των θεμάτων αυτών, είμαστε στην διάθεσή τους προς
συζήτηση. Δεχόμαστε παρατηρήσεις και για τυχόν λάθη μας,προκειμένου να ξεδιαλύνουμε
αρρυθμίες και μετά μπορούμε να προχωρήσουμε σε πολιτικά ζητήματα που αναδεικνύονται από
τον ίδιο τον προϋπολογισμό”.

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

Στόχος και επιδίωξη μας είναι:
 Διαμόρφωση στρατηγικής αναπτυξιακής πολιτικής, κοινωνικής συνοχής,

απασχόλησης ,επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας, ασφάλειας και
ποιότητας ζωής, προσβασιμότητας και ίσων ευκαιριών.

 Εφαρμοσιμότητα των πολιτικών κλιματικών αλλαγών, ανθεκτικότητας, μετάβασης
της οικονομίας και των συστημάτων στην νέα γενιά πολιτικών –καινοτομίας,
ψηφιακού μετασχηματισμού, ενεργειακής αυτάρκειας ,βιώσιμης αγροδιατροφικής
και περιβαλλοντικής ασφάλειας.

 Νέα Περιφερειακή Διακυβέρνηση με ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην
διαμόρφωση και υλοποίηση των πολιτικών.

1η Διαβούλευση επί του ΠΠΑ 2021-2025 της ΠΣΤΕ (16-11-21)
Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ)

Ι.ΓΕΝΙΚΑ
Α. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι βάση των συζητήσεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο
και εκείνων στην ΟΕ , των αρμοδιοτήτων του ΠΣ ως του θεσμικού οργάνου αλλά και της
χρονικής περιόδου οφείλουμε να προετοιμάσουμε και να σχεδιάσουμε το νέο αναπτυξιακό
πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΠΣΤΕ). Ο σχεδιασμός αυτός γίνεται στα
πλαίσια των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί και των προοπτικών όπως αυτές αποφασίζονται
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, της συμπληρωματικότητας μεταξύ των προγραμμάτων που
εγγυάται τη καλύτερη διαχείριση των δημόσιων πόρων καθώς και της εθνικής δημοσιονομικής
κατάστασης όπως αυτή θα απεικονίζεται και από τους ετήσιους Εθνικούς Προϋπολογισμούς.
Με ορίζοντα το 2027 υπάρχουν μία σειρά από πολικές και προγράμματα τα οποία από κοινού
θα διαμορφώνουν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και της Περιφέρειας και θα διασφαλίζουν και ένα
βαθμό ευελιξίας που είναι αναγκαίος για την υλοποίηση των προγραμμάτων βάση των
συνθηκών και αναγκών .
Ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη:
 Του Ταμείου Ανάκαμψης από το οποίο έχει δεσμευτεί ένα ποσό περίπου των 270 εκ.

ευρώ για ειδικές παρέμβασης από τις Περιφέρειες
 Των νέων ευρωπαϊκών πολιτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων που συσχετίζονται με

αποφάσεις για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και της πανδημίας με την
ενίσχυση της ανθεκτικότητας όλων των πολιτικών και παρεμβάσεων που θα πρέπει να
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χαρακτηρίζει τις σχεδιαζόμενες πολιτικές σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο
 Της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής(ΚΑΠ) και των συνεργειών της με τις άλλες διαρθρωτικές

πολιτικές ώστε να σχεδιαστούν και να προετοιμαστούν τα περιφερειακά σχέδια αγροτικής
ανάπτυξης που θα αποτελούν μέρος του εθνικού σχεδίου

 Των Ειδικών Εθνικών Χρηματοδοτικών Μέσων ,όπως το Ταμείο Υποδομών,
Αναπτυξιακής Τράπεζα

 Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού 2021-2025 και Περιφερειακά Προγράμματα
Ανάπτυξης (ΠΠΑ)

 Του ΕΣΠΑ-ΠΕΠ της συνέχειας του ισχύοντος και του σχεδιασμού του νέου ΕΣΠΑ 2027
 Του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της ΠΣΤΕ
 Των έργων και προκηρύξεων του προγράμματος «Αν. Τρίτσης» που περιλαμβάνονται

και προτάσεις των Περιφερειών καθώς και μελέτες για ωρίμανση έργων που μπορούν
να ενταχθούν στις προγραμματικές περιόδους. Επίσης δύναται η δυνατότητα σε
συνεργασία με ΠΕΔ να διαχωριστούν οι παρεμβάσεις και να υπάρχει
συμπληρωματικότητα έργων και χρηματοδοτήσεων.

 Των μειώσεων των Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) που μπορεί να φθάσει και τα 280 εκ. ε
ευρώ για την περίοδο 2021-22 βάση του Κρατικού προϋπολογισμού καθώς και των
μειώσεων των Δαπανών της ΤΑ για κοινωνικές δαπάνες που από 219 εκ. ευρώ γίνονται
146εκ.ευρω.

 Της Μείωσης του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ στα 750εκ.ευρώ γνωρίζοντας ότι για την
προσέκλυση των επενδύσεων απαιτούνται και δημόσιες επενδύσεις σε θεματα
κοινωνικών, αναπτυξιακών υποδομών.

Β. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και κατ’ επέκταση το Περιφερειακό
Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) βάση του άρθρου 122 του ν.4762/2019 μπορεί να
χρηματοδοτήσει μεταξύ των άλλων
 έργα και μελέτες ή ανάγκες που δεν καλύφθηκαν από συγχρηματοδοτούμενα

προγράμματα ,
 δράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων ,ελεύθερων επαγγελματιών και

επιστημόνων,
 δράσεις μεταρρύθμισης και ωρίμανση μελετών
 δράσεις συμμετοχής σε επενδυτικά ταμεία ή άλλα μέσα επιμερισμού του κινδύνου
 έργα που εντάσσονται σε προγραμματικές περιόδους των Διαρθρωτικών Ταμείων
 Ειδικά Προγράμματα στρατηγικής σημασίας

Οι χρηματοδοτήσεις αυτές δίνουν την δυνατότητα της μόχλευσης πόρων, δημόσιων και
ιδρωτικών ώστε να ενισχυθεί τόσο ο προϋπολογισμός όσο και η απορροφητικότητα αυτού.
Δίνονται δηλ. νέες δυνατότητες πολιτικού αναπτυξιακού σχεδιασμού αλλά και χρηματοδοτικών
εργαλείων τα οποία η Περιφέρεια μπορεί να εξεργαστεί και να αποκτήσει.
Το ΠΠΑ της ΠΣΤΕ για την περίοδο 2021-2025 φθάνει τα 259 εκ.ευρω και χρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Πόρων(ΠΔΕ).

ΙΙ.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
1. Κεφάλαιο 2. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των 5 Αναπτυξιακών Τομέων.

α. Γενική παρατήρηση:
 Δεν υπάρχει αντιστοίχηση των διαπιστώσεων(προβλήματα-απειλές)με τις

δυνατότητες και τις προτάσεις έργων και δράσεων που γίνονται σε επόμενες ενότητες
σχετικά με τα προτεινόμενα έργα και χρηματοδοτήσεις για ΠΠΑ 21-25.

 Είναι αναγκαίο να γίνει ανάλυση swot για τις δυνατότητες –προοπτικές ώστε να
υπάρχει ανάλυση πραγματική των δυνατοτήτων για επενδύσεις και όχι μόνο
διαπιστώσεις.

β. Ειδικές παρατηρήσεις επί των τομεακών πολιτικών που προσδιορίζουν την
υπάρχουσα κατάσταση και η οποία πρέπει να αλλάξει για να επιλυθούν τα δομικά
προβλήματα της ανάπτυξης ,ανταγωνιστικότητας ,συνοχής ,απασχόλησης που
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αντιμετωπίζει η ΠΣΤΕ: Τι διαπιστώνεται:

 Έξυπνη Ανάπτυξη:
Διυσμός στην επιχειρηματικότητα και την τεχνολογία με σημαντική υστέρηση των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που βρίσκονται σε ερευνητική και τεχνολογική
υστέρηση , δεν έχει δημιουργηθεί δομή συνεργειών και αλυσίδα παράγωγης
μεταξύ των δυο πόλων. Δεν περιγράφονται όμως επαρκή μέτρα και πολιτικές που
να ανατρέπουν την στρεβλή αυτή δομή επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και
ούτε ο προϋπολογισμός είναι επαρκής όπως αναφέρεται στην

ενότητα 4 και στις παραγράφους 3.4 και 3.5. Πολιτική επιλογή όπου και
διαφωνούμε στηρίζοντας την αύξηση των πόρων και μέτρων.

 Πράσινη Ανάπτυξη:
1.Δεν υπήρχαν παρεμβάσεις της Περιφέρειας για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό
εγκατάστασης των ΑΠΕ και κυρίως της διασποράς των ωφελειών στην κοινωνία,
στην αυτοδιοίκηση και στην ανταποδοτικότητα έργων και περιβαλλοντικών
δομών.
2.Δεν προωθήθηκαν παρεμβάσεις κυκλικής οικονομίας που θα αντιμετώπιζαν τα
σημαντικά ζητήματα της διαχείρισης των αποβλήτων και της παρακολούθησες
των πρακτικών των βιομηχανιών.
3.Η ΟΧΕ Ασωπού που είναι έργο του ΕΣΠΑ-ΠΕΠ περιλαμβάνεται στην ενότητα
της Πράσινης Ανάπτυξης του ΠΠΑ δηλ. στην διαχείριση των αποβλήτων ή στην
κυκλική οικονομία .Το έργο αυτό να επισημανθεί ότι βρίσκεται ακόμη σε
«πρωτόλειο» επίπεδο η υλοποίησης της σε επίπεδο ΕΣΠΑ και δεν είναι σκόπιμο
να ενταχθούν δράσεις του στο ΠΠΑ λόγο περιορισμένου προϋπολογισμού.
4.Οι δράσεις που αναφέρονται στην ενότητα 3.4 και 3.5 περιλαμβάνουν
διαχείριση αποβλήτων η καθυστέρηση των οποίων οφείλεται στην
αναποφασιστικότητα και πλέον δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από
ευρωπαϊκά προγράμματα και υποχρεωτικά εντάσσονται στο ΠΔΕ. Το θέμα αυτό
είναι σκόπιμο να απασχολήσει κυρίως τους Δήμους και επικουρικά να
απασχολήσει το ΠΠΑ.
5.Δεν αναφέρονται οι πολιτικές των κλιμάτων αλλαγών και CO2 που έπρεπε και
πρέπει να συνεχίζουν να εφαρμόζονται και να παρακολουθούνται.
6.Για τα θέματα της Πράσινης Ανάπτυξης που είναι προσαρμογή στις Κλιματικές
αλλαγές και την Ανθεκτικότητα, ο Προϋπολογισμός των 75εκ ευρώ-το 29%- όπως
αναφέρεται στην ενότητα 4 δεν είναι επαρκής και οι δράσεις των ενοτήτων 3.4 και
3.5 να προσαρμοστούν στις νέες προκλήσεις.

 Ανάπτυξη Υποδομών:

1.Δεν είναι τόσο μεγάλο το έλλειμμα των υποδομών σε οδικό δίκτυο που μάλιστα
να δημιουργεί και ενδοπεριφερειακές ανισότητες, όπως διαπιστώνεται. Η ΠΣΤΕ
έχει πολύ καλές υποδομές και οδικό δίκτυο στο σύνολο του με εξαίρεση τον Ν.
Ευβοίας και επιμέρους οδικούς άξονες σε άλλες ΠΕ που όμως δεν εμποδίζουν
την παραγωγική διαδικασία .

Εκτιμούμε ότι η διαπίστωση αυτή γίνεται για να αιτιολογήσει το ρόλο των
Υποδομών/Οδικών Έργων και συναφών δράσεων για την κατανομή των πόρων
και πάλι με 52% στον τομέα αυτό, όπως επιβεβαιώνεται στις ενότητες 4 και 5
που χαρακτηρίζεται εκτός των άλλων από παρωχημένη ανάλυση του ρόλου των
υποδομών και οδικών δικτύων. Η κατανομή των πόρων αυτών στις Υποδομές,
όπως περιγράφονται στην εισήγηση , μας βρίσκει αντίθετους και
πιστεύουμε ότι αν στόχος μας είναι η κοινωνική συνοχή ,απασχόληση,
ενίσχυση των εισοδημάτων και η επιχειρηματικότητα ,δεν μπορεί οι
Υποδομές να έχουν ποσοστό πάνω του 35% του προϋπολογισμού του
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ΠΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη και τα άλλα προγράμματα που έχει η ΠΣΤΕ αλλά
και οι Δήμοι.
2.Διαπιστώνεται ότι δεν έγιναν παρεμβάσεις για να εκμεταλλευτεί η Π. την
στρατηγική της θέση στο διακομιστικό εμπόριο και στην δημιουργία
εφοδιαστικών αλυσίδων. Παραλείψεις και αναπτυξιακή υστέρηση που όμως
δεν φαίνεται να αντιμετωπίζονται με τις προτεινόμενες νέες πολιτικές κατά τον
σχεδιασμό του νέου ΠΠΑ -παράγραφος 3.3
3.Δεν αναφέρεται στις διαπιστώσεις(Ευκαιρίες και Δυνατότητες) η ασφάλεια
Υποδομών και δη των Δημόσιων κτιρίων και Γεφυρών.

 Κοινωνική Ανάπτυξη:
1.Διαπιστωνεται σημαντική υστέρηση σε θέματα εξειδίκευσης των εργαζομένων,
των νέων , της έλλειψης ερευνητικών κέντρων που να συνδέονται με την
παραγωγή αλλά στις δυνατότητες που παρουσιάζονται περιορίζεται η εισήγηση
στα θέματα των Νοσοκομείων που και δεν είναι κύρια αρμοδιότητα της ΠΣΤΕ.
Εκτιμούμε ότι διατυπώνονται αντικρουόμενες διαπιστώσεις και δυνατότητες,
ελλειμματική προσέγγιση ενός σημαντικού τομέα όπως και η μέχρι σήμερα των
χρηματοδότηση του τομέα αυτού που δεν υπερβαίνει το 7% του ΠΔΕ. Επιλογή η
οποία και συνεχίζεται και στο νέο ΠΠΑ και την τομεακή χρηματοδότηση στην
ενότητα 4. Μια κατανομή για την οποία και διαφωνούμε. Απαιτούνται αυξημένοι
πόροι για την επίλυση του διαρθρωτικού προβλήματος της απασχόλησης
και κοινωνικής υστέρησης που χαρακτηρίζει την ΠΣΤΕ.Τα αποτελέσματα της
περιγράφονται στην σελ.9 με την μείωση του μ.ο εισοδήματος σε σχέση με τις
άλλες Περιφέρειες και την αύξηση της ανεργίας και δη των νέων. Πυρήνας των
προτάσεων ως παράταξη είναι το κοινωνικό πρόβλημα η ανάταξη της
κοινωνίας και η μέριμνα των συμπολιτών μας.

 Ενίσχυση της Εξωστρέφειας:
1.Στην ανάλυση δυνατοτήτων και προβλημάτων παρουσιάζεται η ουσία ,ο
πυρήνας του στρεβλού παραγωγικού μοντέλου στην ΠΣΤΕ, στην καθυστέρηση
τεχνολογικής εξειδίκευσης ,έλλειψης συνεργειών ,αναξιοποίητων τουριστικών
δυνατοτήτων.
2. Οι δυνατότητες της βιομηχανικής και αγροτικής ανάπτυξης και των συνεργειών
τους ως βασικών παραγωγικών τομέων με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα
στο σύνολο της περιφερειακής οικονομίας δεν βρίσκουν την αντίστοιχη στήριξη
από την εισήγηση. Δεν καταλαμβάνουν την θέση που τους αρμόζει την πολιτική
του οράματος ούτε και στην χρηματοδότηση τους για την στήριξη τους εφόσον
μόνο το 7,3% προτείνεται να τους δοθεί βάση της ενότητας 4 ενώ δε στην ενότητα
5 φαίνεται ότι ούτε το ποσοστό αυτό θα λάβουν διότι επιμερίζεται σε δράσεις…για
τον Πολιτισμό. Πέρα της ασάφειας των εισηγήσεων και των επιμέρους
προτάσεων της εισήγησης ,διαφωνούμε για την ελλιπέστατη αυτή στήριξη
της εξωστρέφειας των παραγωγικών τομέων και τονίζουμε ότι πρέπει
τουλάχιστον να τριπλασιαστεί για να καλυφθούν δράσεις που να
ενισχυθούν οι δομές και οι παραγωγικές συνέργειες για την εξωστρέφεια.

2.Ενότητες 4 χρηματοδοτικό σχέδιο και ενότητες 3.4 και 3.5 προγράμματα
α. Διατηρούμε επιφυλάξεις για την προτεραιότητα των προγραμμάτων
εκτιμώντας ότι πρέπει να παρουσιαστούν αναλυτικότερα όλα τα
υποπρογράμματα
β. ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ των ΠΟΡΩΝ στο ΕΠΑ 21-25 όπως
ΑΥΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Διαφωνούμε με την κατανομή του
55% του προϋπολογισμού για τις υποδομές –οδικά δίκτυα. Από τα 259 εκ.ευρω
του συνολικού προϋπολογισμού ,θα διατεθούν πάνω από 137 εκ. ευρω στην
Ανάπτυξη των Υποδομών ,όταν η Κοινωνική Ανάπτυξη λαμβάνει μόνο 7,2%,η
ενίσχυση της εξωστρέφειας το 7,3% ,η Πράσινη Ανάπτυξη το 29% με δράσεις
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που καλύπτουν κυρίως την διαχείριση των αποβλήτων που δεν μπορούν να
ενταχθούν πλέον σε ευρωπαϊκά προγράμματα αφήνοντας δε εκτός ανεπίλυτα
προβλήματα πολλών πόλεων.
Πρόκειται για σχεδιασμό και κατανομή πόρων βάση προτεραιοτήτων, «last
year».

ΙΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 Οι προτάσεις μας θα εξειδικευθούν στους επιμέρους άξονες με την παρουσίαση

του συνολικού προγράμματος ΠΠΑ και των εξειδικευμένων του
υποπρογραμμάτων.

 Εκτιμούμε ότι δεν είναι αναγκαία η εκ των προτέρων κατανομή των πόρων ανά
άξονα-5 τομεακά και υποπρογράμματα. Βάση των αποτελεσμάτων της
διαβούλευσης , του σχεδιασμού και των άλλων προγραμμάτων που
προαναφέρθηκαν καθώς και εκείνων των Δήμων θα είναι δυνατή μια καταρχήν
κατανομή που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και την φιλοσοφία
του ΕΠΑ που διαφοροποιείται εκείνης του μέχρι τώρα ΠΔΕ.

Προτάσεις μας :Έχουν αναδεικνύει επανειλημμένως βασικά σημαντικά έργα/μελέτες και
δομικές παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή πορεία της ΠΣΤΕ εφόσον ενταχθούν
και δρομολογηθεί η πορεία τους όπως:

1. Κωπαϊδικό πεδίο και δημιουργία ΟΧΕ με αγροδιατροφικό καινοτόμο κέντρο και
εφοδιαστική αλυσίδα.

2. Έκθεση Λαμίας ως κέντρο καινοτομίας, ψηφιακός σταθμός ως ΟΧΕ- Ζώνη Καινοτομίας
Νοτίου Ελλάδος

3. Ασφάλεια Υποδομών-Δημόσιων κτιρίων και Γεφυρών- με την δημιουργία νέου
χρηματοδοτικού εργαλείου.

4. Αναπτυξιακή Εταιρεία της ΠΣΤΕ
5. Σύσταση ΟΧΕ Ανθήλης -Σπερχειού για μια ολοκληρωμένη αγροδιατροφική οργάνωση
6. Προγραμματικές συνεργασίες με τα τρία Πανεπιστήμια, το ΕΚΠΑ, το ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ και το

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για την ανάπτυξη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών σε κάθε περιοχή της
Στερεάς Ελλάδας για την μελέτη, τον σχεδιασμό και την διερεύνηση διεθνών
συνεργασιών για την ανάπτυξη:

 ζωνών καινοτομίας στον πρωτογενή τομέα, αγροδιατροφικών πάρκων,
εμπορευματικών κέντρων, καινοτόμων προϊόντων και θερμοκοιτίδων, για την
ανάπτυξη ισχυρού brandname και προστιθέμενη αξία στα αγροτικά προϊόντα μας

 τεχνολογικών πάρκων έρευνας-καινοτομίας στην στήριξη του ισχυρού
δευτερογενή τομέα της περιφέρειάς μας

 την καινοτομική αξιοποίηση του πολιτιστικού, θρησκευτικού, ιαματικού κλπ
εναλλακτικών μορφών τουρισμού της Στερεάς Ελλάδας κλπ.

 ανασύσταση και ενεργοποίηση του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβούλιου
Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) για την εμπλοκή και των τριών Πανεπιστημίων


7.Επιτάχυνση της ΟΧΕ Ασωπού –μελετών και χρηματοδοτήσεων από δημόσιους και
ιδιωτικούς πόρους .
8.Στήριξη των ΜΜΕ με επανασχεδιασμό των διαθέσιμων κονδυλίων και των νέων, βάση και
των προτάσεων που έχουν κατατεθεί από τις περιφερειακές παρατάξεις. Στήριξη των
μικρομεσαίων με επαρκείς πόρους ,των νέων επιχειρήσεων ,των μονοπρόσωπων καθώς και
ειδικού προγράμματος της εστίασης που συνδυάζεται η λειτουργιά του με εκείνου του
Τουρισμού . Επίσης χρηματοδότηση του ηλεκτρονικού εμπορίου που είναι μια εμπορική
πρακτική που ήρθε για να μείνει.
9.Ενίσχυση της υγειονομικής και ιατρικής στήριξης με καινοτόμες μεθόδους, όπως της
τηλεϊατρικής, των απομακρυσμένων περιοχών και αποκλεισμένων συμπολιτών μας,
βασιζόμενοι σε όλες της υγειονομικές δομές.
10.Νέος ενεργειακός χάρτης –ΑΠΕ και διαμόρφωση πολιτικών που θα συνδυαστεί με την
χαρτογράφηση της σημερινής κατάστασης και των θεμάτων που προκύπτουν.ΟΧΕ
Ιαματικών και Γεωθερμικών πεδίων .
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11.Διάδοση τεχνολογιών που αποκεντρώνουν την καταγωγή ενέργειας και προωθούν την
συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και την ενεργειακή δημοκρατία. Επέκταση των
ενεργειακών κοινοτήτων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των ορεινών περιοχών και
αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
12.Ενεργειακή μετάβαση στο σύνολο των επιχειρήσεων υψηλής ενεργειακής έντασης σε
επίπεδο παραγομένων προϊόντων και διαδικασιών.
13.Διαχείριση των αποβλήτων μικρών κοινοτήτων-δημοτικών ή και κοινωνικών
συγκεντρώσεων- με νέες τεχνολογίες συμβατές στην προστασία του περιβάλλοντος
14. Ανθεκτικότητα της Αγροτικής Οικονομίας με την διαμόρφωση Περιφερειακού σχεδίου
αγροτικής ανάπτυξης και προσαρμογή του στην νέα ΚΑΠ. Προσαρμογή των γεωργικών
συστημάτων με τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, την κλιματική αλλαγή, την βιοποικιλότητα
την διατομεακή δικτύωση, την διαχείριση κινδύνων, την στήριξη νεοσύστατων επιχειρήσεων
με καινοτόμο χαρακτήρα, την συστάδα επιχειρήσεων θερμοκοιτίδων, ευρυζωνικότητα στις
περιοχές και πέρασμα στην στρατηγική to Fork με την εντοπιότητα των προϊόντων της ΠΣΤΕ.
Περιφερειακή αγορά αγροτικών προϊόντων Στερεάς Ελλάδας (Μονάδα τυποποίησης και
εμπορίας αγροτικών προϊόντων-Δημοπρατήριο).
15.Μέτρα κοινωνικής στήριξης. Της απασχόλησης νέων σε τοπικές επιχειρήσεις με κάλυψη
υποχρεώσεων τους τον πρώτο χρόνο απασχόλησης τους. Ειδικές παρεμβάσεις στήριξης
των δομών εκπαίδευσης της πρωτοβάθμιας καθώς και των οικογενειών τους που βρίσκονται
σε κοινωνικό αποκλεισμό.
16.Νέα Χρηματοδοτικά μέσα της ίδιας της ΠΣΤΕ στη βάση των δυνατοτήτων που
παρέχονται από εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά για την διευκόλυνση και στήριξη
παραγωγικών τομέων που είναι βασικοί για την Περιφέρεια.
17.Σχεδιασμός των αναπτυξιακών παρεμβάσεων με «διασπορά» τους σε όλα τα Ταμεία
Χρηματοδοτήσεων ώστε να αποφευχθούν οι αλληλοεπικαλύψεις και απώλεια απόρων αλλά
και να «θεραπευτούν» τα διαρθρωτικά προβλήματα, αδυναμίες και λάθη που έχουν γίνει στα
παρελθόντα προγράμματα κυρίως στα θέματα απασχόλησης, συνοχής, επιχειρηματικότητας
και καινοτομίας.
18.Αντιπλημμυρικά έργα και διαχείριση υδάτινων πόρων μικρής κλίμακος και δη σε
αγροτικές περιοχές.
19. Επανασύνδεση με τον ελληνισμό της διασποράς και ειδικότερα με τους έχοντες σχέση με
την Περιφέρεια.
20.Προσφυγικό,οι εξελίξεις σε αυτό και παρεμβάσεις κοινωνικό και οικονομικό χαρακτήρα.
Μία συζήτηση ουσίας και προγραμματισμός που δεν έγινε πότε…

Κλείνοντας ,εκτιμούμε ότι οι αναπτυξιακές αυτές παρεμβάσεις -«πόλοι»- καθώς και άλλες που
έχουν προταθεί σε επιμέρους θέματα θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία , θα ενδυναμώσουν
την αλυσίδα παραγωγής και κατ επέκταση την οικονομική και κοινωνική σύγκλιση. Η
απασχόληση και η στήριξη της κοινωνίας και των συμπολιτών μας το επόμενο διάστημα
θα πρέπει να είναι προτεραιότητα μας όχι μόνο με άμεσα μέτρα στήριξη τους αλλά και με
δομές που δημιουργούν προοπτική στην απασχόληση.

Επιφυλασσόμαστε για επιμέρους διευκρινήσεις τις οποίες και θα καταθέσουμε σε επομένη φάση.

Κατερίνα Μπατζελή,επικεφαλής της παράταξης εκ μέρους των Περιφερειακών
Συμβούλων αυτής.

Στο σημείο αυτό,το λόγο πήρε ο Αντιπρόεδρος επισημαίνοντας ,ιδιαίτερα στα μέλη της Ο.Ε. που
δεν παραβρέθηκαν στην διαβούλευση με τον Περιφερειάρχη ,ότι το Περιφερειακό Πρόγραμμα
Ανάπτυξης είναι ο μετασχηματισμός του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για την επόμενη
τετραετία ,έχουν αθροιστεί όλα τα έργα, όλες οι αποφάσεις και κάποια προγράμματα από
παλαιότερα και η Περιφέρεια βρίσκεται σε καλό δρόμο.
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****************************************************************************************************

«Λαϊκή Συσπείρωση»

ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.
Πολιτική επικαιρότητα.

Ευρύτερες λαϊκές δυνάμεις στην Στερεά Ελλάδα προβληματίζονται και ανησυχούν έντονα.
Στο κέντρο των συζητήσεων βρίσκονται η εξέλιξη της πανδημίας, η φτώχεια, η ανέχεια και η
ανεργία, που καθημερινά μεγαλώνουν μεταξύ των εργατικών λαϊκών οικογενειών, καθώς και η
αβεβαιότητα για το αύριο.
Γίνεται αντιληπτό πως οι ανεπάρκειες του δημόσιου συστήματος υγείας, που είναι αποτέλεσμα
των πολιτικών των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, βάζουν σε κίνδυνο την ζωή του λαού.
Κατανοούν όλοι πως οι ίδιες πολιτικές είναι υπεύθυνες για το βιοτικό επίπεδο του λαού και τις
δυσκολίες της ζωής, που αυξάνουν με γρήγορους ρυθμούς….. Είναι αυτές που έκαναν και
κάνουν τους πλούσιους πλουσιότερους.
Καταλαβαίνουν πως τα όποια μέτρα παίρνονται δεν καλύπτουν τις λαϊκές ανάγκες…. Έχουν
περισσότερο προσχηματικό χαρακτήρα και αφήνουν τον κάθε εργαζόμενο να λύσει τα
προβλήματα μόνος του, στα πλαίσια της ατομικής ευθύνης που επικαλούνται.
Διάχυτη είναι η αντίληψη πως πολλά από τα μέτρα, όπως εκείνα που αφορούν τις ελαστικές
μορφές απασχόλησης, τις απαγορεύσεις και την καταστολή, πάρθηκαν με την προοπτική να
παραμείνουν μόνιμα για τον έλεγχο κάθε αγωνιστικής διεκδίκησης.
Σε αυτή την βάση κανένας δεν πρέπει να σιωπά…. Να δείχνει ανοχή και συναίνεση.
Σε κάθε περίπτωση διεκδικούμε ανυποχώρητα όσα έχει ανάγκη και δικαιούται ο λαός.

 Αποκλειστικά δημόσιες δωρεάν υπηρεσίες υγείας καλά οργανωμένες, που θα αξιοποιούν
σε αυτές τις συνθήκες και τον επιταγμένο ιδιωτικό τομέα.

 Ασφαλείς συνθήκες δουλειάς για όλους. Καμιά απόλυση. Καμιά μείωση αποδοχών.
 Μόρφωση σε ασφαλείς συνθήκες για όλα τα παιδιά, με τον πιο πρόσφορο τρόπο.
 Κοινωνική στήριξη σε όσους την χρειάζονται.

Ειδικότερο ζήτημα.
Για μια ακόμη φορά επανερχόμαστε στο ζήτημα της αντιμετώπισης της πανδημίας, που
βρίσκεται σε εξέλιξη……
1. Επισημαίνουμε τις ελλείψεις σε κρεβάτια ΜΕΘ και στελέχωση αλλά και τις σοβαρές
δυσλειτουργίες που υπάρχουν σε όλα τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της περιοχής, εξ
αιτίας της επιμονής των διορισμένων διοικητικών παραγόντων να συγκαλύπτουν τις
κυβερνητικές ευθύνες…. Επισημαίνουμε ιδιαίτερα τα μεγάλα ζητήματα που προκύπτουν στο
Νοσοκομείο της Θήβας, της Λειβαδιάς και της Άμφισσας.
2. Υπογραμμίζουμε την δυσκολία πρόσβασης χρονίως νοσούντων και άλλων περιστατικών,
πλην του Covid και στις δημόσιες υγειονομικές μονάδες….
3. Σημειώνουμε την παράδοση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις πόλεις που δεν
έχουν κέντρο υγείας στον ιδιωτικό τομέα…. Η αναζήτηση των υπηρεσιών της είναι πλέον
ατομική ευθύνη και συνδέεται άμεσα με την οικονομική δυνατότητα του ενδιαφερόμενου.
4. Οι κινητές μονάδες, που στην ουσία τους καλύπτουν την έλλειψη πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας, πρέπει να αυξηθούν όπως και τα κέντρα αναφοράς τους, που δεν πρέπει να
ταυτίζονται με το νοσοκομείο…. Άμεσος στόχος πρέπει να είναι 1 κέντρο αναφοράς και 2 – 3
κινητές μονάδες ανά Περιφερειακή Ενότητα, ανάλογα με το μέγεθος της.
5. Τονίζουμε ιδιαίτερα πως η ιχνηλάτηση, που δεν συνοδεύεται με την πραγματοποίηση
των αναγκαίων test, χάνει την αξία της.
6. Ακόμη δεν μάθαμε για την ύπαρξη συγκεκριμένου σχεδίου για την αντιμετώπιση μιας
ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων…. Για την χρησιμοποίηση των διακομιδών και τα κριτήρια
πραγματοποίησης τους….. Δεν μάθαμε για το αν ετοιμάζεται σχέδιο για μαζικούς εμβολιασμούς,
αν και όταν υπάρξει διαθέσιμο εμβόλιο.
Για αυτά τα ζητήματα οφείλουμε να επιμείνουμε σαν Περιφέρεια με συγκεκριμένες παρεμβάσεις
μας προς την ΥΠΕ Θεσσαλίας – Στερεάς και το Υπουργείο.

************************
Αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας, ζητάμε να
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ενημερωθούμε για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που έχουν παρθεί και φυσικά το πως
οργανώνεται η δουλειά τον καιρό της πανδημίας.
Προτείνουμε, επίσης, να ζητηθεί από τις υπηρεσίες η γνώμη τους για τυχόν μέτρα που θα
μπορούσαν να διευκολύνουν την σύνδεση τους με την Οικονομική Επιτροπή και την
αποτελεσματικότητα της.

Ο Αντιπρόεδρος παίρνοντας το λόγο επεσήμανε τα ακόλουθα:“Οι υπηρεσίες μας θεωρώ ότι
έχουν προσαρμοστεί στο θέμα της τηλεργασίας αρκετά καλά . Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα οι
υπάλληλοι εργάζονται με ασφαλή τρόπο ,επίσης πρέπει να δώσουμε την προσοχή μας στην
ιχνηλάτηση. Η αναχαίτιση της πανδημίας θα γίνει από την ιχνηλάτηση και την καλή χρήση των
τεστ”.

************************
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ »

2021 – 2025.

Πολλά χρόνια , αναρίθμητες φορές, τα « προγράμματα ανάπτυξης » χρησιμοποιούνται από τους
διαχειριστές του συστήματος σαν εργαλείο εξαπάτησης του λαού, καλλιεργώντας αυταπάτες για
ένα καλύτερο μέλλον, που ποτέ δεν επιβεβαιώθηκαν.
Τα κείμενα της Ε.Ε, τα οποία πάντα ήταν πλούσια σε νεολογισμούς, μιλούσαν για « ανάπτυξη »,
που κάθε φορά σχετιζόταν με τις επιδιώξεις των μονοπωλίων και έπαιρνε χαρακτηριστικά
αντίστοιχα των τομέων της ζωής ή των κλάδων της παραγωγής που ήθελαν να εκμεταλλευτούν.
Στην ίδια λογική κινήθηκαν και κινούνται όλες οι πολιτικές δυνάμεις διαχείρισης του
εκμεταλλευτικού μας συστήματος, μια και είναι σταθερά προσηλωμένες στα συμφέροντα της
ολιγαρχίας του πλούτου και των μονοπωλίων, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της Ε.Ε.
Οι κυβερνήσεις της Ν.Δ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ πολλές φορές μίλησαν για ανάπτυξη και
κάλεσαν τον λαό να αποδεχτεί την πολιτική τους με την απατηλή υπόσχεση πως θα
ξημερώσουν καλύτερες μέρες, που φυσικά δεν υπήρξαν.
Στην προέκταση αυτής της λογικής δραστηριοποιήθηκαν και δραστηριοποιούνται τα στελέχη
τους στις Περιφέρειες και τους Δήμους.
Με κάθε ευκαιρία καταρτίζουν προγράμματα δήθεν « ανάπτυξης » ή διατυπώνουν «
αναπτυξιακές προτάσεις », που η αντικειμενική πραγματικότητα αποκαθηλώνει.
Ο εργαζόμενος λαός βλέπει πολύ καθαρά…. Η ζωή του δεν καλυτέρεψε…. Η φτώχεια, η ανέχεια
και η ανεργία μεγάλωσαν….. Οι συνθήκες ζωής χειροτέρεψαν και αποδείχτηκε πως ακόμη και η
ζωή του είναι ουσιαστικά απροστάτευτη μπροστά στην πανδημία και τις φυσικές καταστροφές.
Φυσικά μεταξύ των διαχειριστών του συστήματος, στην Βουλή, στις Περιφέρειες και τους
Δήμους αναπτύσσεται μια αντιπαράθεση, με ένταση ανάλογη των εντυπώσεων που θέλουν να
καλλιεργήσουν…. Ανάλογή των προθέσεων τους να δείξουν μια διαφορετικότητα ικανή να
αποπροσανατολίσει και να παραπλανήσει τον λαό, διατηρώντας την πολιτική τους επιρροή.
Λέμε, ξεκάθαρα, πως οι διαφωνίες τους είναι σε διαδικαστικά και δευτερεύοντα ζητήματα…. Δεν
αφορούν την ουσία των προβλημάτων…. Δεν σχετίζονται με τις πραγματικές ανάγκες του λαού
και την αντιμετώπιση τους.
Στον αντίποδα αυτής της λογικής κινείται η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, που αποσαφηνίζει πως η
λεγόμενη ανάπτυξη έχει ταξικό πρόσημο….. Πως άλλη είναι η ανάπτυξη, που θέλουν οι
κεφαλαιοκράτες και τα μονοπώλια και την επιδιώκουν χρησιμοποιώντας κάθε μορφής εξουσία
στο εκμεταλλευτικό μας σύστημα και άλλη - πολύ διαφορετική – είναι η ανάπτυξη που χρειάζεται
ο λαός.
Στην πραγματικότητα, δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη για τον λαό και βελτίωση των
συνθηκών ζωής και δουλειάς των εργαζομένων, όσο υπάρχει η εκμετάλλευση της εργασίας από
τα μονοπώλια και την ολιγαρχία του πλούτου, που κατέχει τα μέσα παραγωγής…. Όσο η οι
λειτουργίες που κράτους τους υποστηρίζουν προκλητικά, περιορίζοντας τις κοινωνικές δαπάνες
για υγεία, πρόνοια και παιδεία.
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Έχοντας αυτή την πολιτική λογική…… συμμετέχουμε στην συζήτηση προκειμένου να
αποκαλύψουμε τις προθέσεις σας αλλά και για να διεκδικήσουμε ότι περισσότερο και καλύτερο
για την εργατική λαϊκή οικογένεια.
Σε αυτή την βάση, σημειώνουμε :

1. Είναι εντυπωσιακό, να ισχυρίζεσθε πως, για πρώτη φορά, εισάγονται η μεσοπρόθεσμη
στοχοθεσία και η υπαγωγή των παρεμβάσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων
Επενδύσεων σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες δραστηριότητες, όταν εξ
ορισμού για αυτό τον λόγο φτιάχτηκε.
Μας κάνει εντύπωση, πως, τόσο κυνικά, ομολογεί η Περιφερειακή Αρχή ότι οι μέχρι
σήμερα κυβερνήσεις έκαναν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων λάστιχο,
εξυπηρετώντας αμφισβητούμενες επιδιώξεις, που απέτυχαν.

2. Δεν συμμεριζόμαστε τον ενθουσιασμό σας πως η χρήση του καινούργιου όρου ΕΘΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ( ΕΠΑ ) και η αναφορά στον συνυπολογισμό των
προβλημάτων που δημιουργεί η πανδημία, είναι ικανά στοιχεία να εμπνεύσουν
αισιοδοξία, όταν όλα κινούνται στη βάση μιας πολιτικής, που δοκιμάστηκε επανειλημμένα
και τα αποτελέσματα της δεν βελτίωσαν την ζωή του λαού…. Την χειροτέρεψαν.

3. Δεν εμπιστευόμαστε ούτε τα τομέα προγράμματα που θα φτιάξουν τα Υπουργεία, στα
πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής….Ούτε το Περιφερειακό προγραμματισμό για την
Στερεά Ελλάδα, που κατηγοριοποιεί τις παρεμβάσεις της στις κατευθύνσεις της Ε.Ε :

 Έξυπνη Ανάπτυξη
 Πράσινη Ανάπτυξη
 Ανάπτυξη Υποδομών
 Κοινωνική Ανάπτυξη
 Ενίσχυση εξωστρέφειας

Χωρίς να ξεκινάει από την καταγραφή των πραγματικών αναγκών και των αιτημάτων του
λαού….
Χωρίς να παίρνει συγκεκριμένα υπόψη του τον ορυκτό πλούτο της περιοχής και φυσικά
τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα παραγωγής, τον τομέα των υπηρεσιών,
καθώς και τα προβλήματα που υπάρχουν στην αξιοποίηση τους, με όρους
καπιταλιστικής εκμετάλλευσης.

4. Αναφερόμενη η εισήγηση στην ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ αποκαλύπτει, με σαφήνεια, πως ο
συγκεκριμένος προγραμματισμός την αναθέτει στην επιχειρηματική δραστηριότητα και το
μεγάλο κεφάλαιο, αφαιρώντας οποιαδήποτε δυνατότητα δραστηριοποίησης του
δημόσιου τομέα.

5. Με την ίδια λογική αναφέρεται στην ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, όπου όμως προβάλλεται η
ανάγκη μεγαλύτερης συμβολής του κράτους με πόρους… Δίνεται η διάσταση της
αναγκαιότητας - υποχρεωτικότητας των Συμπράξεων του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα
( ΣΔΙΤ ).

6. Στον τομέα της ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ είναι ολοφάνερο πως εστιάζεται το
ενδιαφέρον του προγραμματισμού για την οδοποιία, τις μεταφορές και τις τουριστικές
υποδομές που αφορούν την δραστηριότητα των επιχειρήσεων και του μεγάλου
κεφαλαίου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν προβλέπεται τίποτε για αντιπλημμυρική, αντισεισμική και
αντιπυρική προστασία, που θα διασφάλιζε την ζωή και τις περιουσίες των λαϊκών
στρωμάτων….. Δεν λέει κουβέντα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην άρδευση,
που είναι αναγκαία για την βελτίωση της γεωργικής παραγωγής.

7. Στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ παρότι υπάρχει μια ορισμένη αναφορά σε ελλείψεις που
υπάρχουν….Δεν γίνεται καμιά αναφορά στην έλλειψη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
και στην κατάσταση των Κέντρων Υγείας, που σιγά – σιγά υποβαθμίζουν τις υπηρεσίες
τους…. Δεν γίνεται κουβέντα για τις ελλείψεις των Νοσοκομείων Θήβας, Άμφισσας,
Λειβαδιάς, Κύμης και Καρύστου, που έχουν σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και
υλικοτεχνικό εξοπλισμό.
Δεν γίνεται αναφορά στην ανεργία και στις διευρυνόμενες κοινωνικές ανάγκες που
παραμένουν αχαρτογράφητες και χωρίς συγκεκριμένη αξιολόγηση….. Χωρίς
συγκεκριμένα μέτρα κοινωνικής στήριξης.
Η αναφορά στις κοινωνικές ανισότητες είναι χωρίς ουσία, αφού τα προβλεπόμενα μέτρα
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και η χρηματοδότηση τους παραμένει ασαφής και μετέωρη.
8. Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ αφορά κυρίως την ενίσχυση της ιδιωτικής

πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας……την διευκόλυνση τους με έργα υποδομής
που φυσικά θα γίνουν από το δημόσιο.
Εμπεριέχονται σοβαρές αντιφάσεις….. Γίνεται αναφορά στην ενίσχυση της βιομηχανίας
μετάλλου, όταν έχει προδιαγραφεί το μέλλον της ΛΑΡΚΟ…… Μιλάτε για αύξηση της
γεωργικής παραγωγής, όταν είναι γνωστοί οι περιορισμοί της Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής…..Αναφέρεστε στην παραγωγή Ενέργειας, όταν γεμίζουν τα βουνά της
Στερεάς από ανεμογεννήτριες και οι κάμποι από φωτοβολταικά κεφαλαιοκρατών.
Η λογική των ιδιωτικοποιήσεων διαπερνά ολόκληρο το πρόγραμμα που παρουσιάζετε.

9. Δεν ερμηνεύετε σωστά την εικόνα σοβαρής μείωσης του Ακαθάριστου Εθνικού
προϊόντος ανά κάτοικο στην Στερεά Ελλάδα… Από 82 Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης
το 2009, σε 73 μονάδες το 2010, σε 61 το 2015, ενώ το 2017 διαμορφώνεται στις 62.
Δεν αναζητείτε πόσο συνέβαλε η μείωση της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, η
μείωση μισθών και συντάξεων, η μείωση της κατανάλωσης, η φτώχεια και η ανεργία.
Δεν αξιολογείτε σωστά την στατιστική εικόνα των εξελίξεων στο σύνολο της Ακαθάριστης
Προστιθέμενης Αξίας της Περιφέρειας όπου :
 το 7,04% προέρχεται από τον πρωτογενή τομέα παραγωγής
 το 38,1% από το δευτερογενή, και
 το 54,1% του τριτογενή ….

Δεν χρησιμοποιείτε τα συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία ώστε να σχεδιαστεί η όποια
δημόσια παρέμβαση ανάλογα, υπερτιμώντας τον τουρισμό, την δραστηριότητα και τις
υπηρεσίες μονοπωλιακών ομίλων.

10. Μελετήσαμε με προσοχή τον πίνακα των έργων που χρηματοδοτούνται από τον
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και βρίσκονται σε εξέλιξη……
Πολλά από αυτά τα θεωρούμε χρήσιμα και αναγκαία, που όμως δεν καλύπτουν το
σύνολο των αναγκών…. Γίνονται καθυστερημένα και προχωρούν με αργούς ρυθμούς….
Δεν είναι πάντα αποτέλεσμα μιας συλλογικά καθορισμένης ιεράρχησης….
Σε αυτή την βάση :
 Το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» που καρκινοβατεί
δεν είναι η μόνη ανάγκη στον τομέα διαχείρισης Αποβλήτων….. Όταν ο ΧΥΤΑ της
Χαλκίδας είναι κορεσμένος και ο συνολικός σχεδιασμός που Περιφερειακού
Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων μέσω του ΦοΔΣΑ, που λειτουργεί με
ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια, αναμένεται να επιβαρύνει οικονομικά τον λαό της
περιοχής.

 Οι δαπάνες για την πρόληψη κινδύνων παρουσιάζονται σαν θετικό γεγονός, αλλά
αποκρύπτεται πως αποδείχτηκαν ανεπαρκείς στις φυσικές καταστροφές που
υπήρξαν…. Δεν αποσαφηνίζεται πως είναι αυξημένες με το εργολαβικό κέρδος
και τον ΦΠΑ, μια και σε ποσοστό 84 % πραγματοποιήθηκαν από ιδιώτες και όχι
από καλά οργανωμένο δημόσιο φορέα κατασκευών και συντήρησης.

 Στην διαχείριση των υδάτινων πόρων δεν σημειώνεται πως τα έργα που γίνονται
δεν καλύπτουν τις πραγματικά μεγαλύτερες ανάγκες σε άρδευση….. στην
Κωπαΐδα, την κοιλάδα του Σπερχειού, το οροπέδιο του Δομοκού, τις Δυτικές
περιοχές της Βοιωτίας, την περιοχή Οινοφύτων Σχηματαρίου, τα Μεσσάπια και
την περιοχή Κύμης Αλιβερίου.

 Δεν κρίνεται η ανεπαρκής η παρέμβαση της Περιφέρειας και η χρηματοδότηση
στην αγροτική οδοποιία, που έχει ανάγκη επέκτασης για την κάλυψη όλων των
περιοχών, αλλά και υποχρέωση τακτικής συντήρησης.

 Τα αντιπλημμυρικά έργα επιλέχτηκαν με βάση τις ανάγκες που δημιούργησαν οι
τελευταίες φυσικές καταστροφές…. Δεν είναι ενταγμένα σε ένα συνολικό, ενιαίο
και επιστημονικά ιεραρχημένο πρόγραμμα…. Δεν καλύπτουν όλες τις
υποχρεώσεις της Περιφέρειας.

 Διαθέτει σημαντικά ποσά υποκαθιστώντας το Υπουργείο Παιδείας και τις
υποχρεώσεις του σε σχολικά κτίρια και πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις της
Γεωπονικής Σχολής….Αντίστοιχα υποκαθιστά το Υπουργείο Υγείας στην
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συντήρηση των Κέντρων Υγείας και το Υπουργείο Αθλητισμού.
 Σημαντικά ποσά διατίθενται για Δημοτικά και άλλα έργα, που επιλέχτηκαν όχι

στην λογική μιας ιεράρχησης αλλά στη βάση των εντυπώσεων….. Υδατοδρόμιο
στην Χαλκίδα, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ, ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ,PARKING στον Δήμο Δελφών.

11. Καταλήγοντας στην « Αναπτυξιακή Στρατηγική του Περιφερειακού Προγράμματος
Ανάπτυξης της Στερεάς Ελλάδας, η εισήγηση επιβεβαιώνει τις πολιτικές επιλογές σας,
που είναι συνέχεια και προέκταση των επιλογών της κυβέρνησης και των οδηγιών της
Ε.Ε.
Φιλοδοξεί να κινητοποιήσει ιδιωτικούς πόρους, δηλαδή να προσελκύσει το μεγάλο
κεφάλαιο και τα μονοπώλια προκειμένου να επενδύσουν και φυσικά να
κερδοσκοπήσουν…..
Για να έρθει μάλιστα το μεγάλο κεφάλαιο προσανατολίζεται ο προγραμματισμός σας σε
υποδομές που το βολεύουν….. Σε μέτρα που θα συνδυάζονται με τα θεσμικά προνόμια,
που τους παρέχει η Κυβέρνηση, με αντάλλαγμα κάποιες θέσεις εργασίας, με χαμηλά
μεροκάματα, μερική απασχόληση και περιορισμένη ασφαλιστική κάλυψη.

12. Οι αναφορές στην πανδημία και τις συνέπειες της είναι γενικόλογες και κινούνται στην
λογική των κυβερνητικών προβλέψεων…..
Έχουν αξία αν συνδέονται με την πραγματική εικόνα της κοινωνίας ( παραγωγική
διαδικασία και επίπεδο ζωής του λαού ) στην φάση αποδρομής της….. Αν αναγνωρίσετε
την ευθύνη καταγραφής των πραγματικών λαϊκών αναγκών που θα διαμορφωθούν και
απαίτησης για αντιμετώπιση τους από την Κυβέρνηση….
Αν δοθεί βάρος στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι στις οικονομικές
επιδιώξεις του μεγάλου κεφαλαίου, με κεντρικό σχεδιασμό και ουσιαστικές αλλαγές στο
ιδιοκτησιακό καθεστώς, που θα οδηγήσει στην παραπέρα συγκέντρωση της παραγωγής
και του κεφαλαίου στα χέρια λίγων.
Σε αυτή την βάση, εκτιμώντας πως τέτοιου είδους αλλαγές προϋποθέτουν λαϊκή
κινητοποίηση και προσανατολισμένη δράση σε έναν άλλο δρόμο εξέλιξης της κοινωνίας,
που θα ανατρέπει το εκμεταλλευτικό της περιεχόμενο…..Δεν εμπιστευόμαστε, ούτε
προσδοκούμε τον όποιον προγραμματισμό στα πλαίσια της διαχείρισης του συστήματος.
Με τα σημερινά δεδομένα, προσδοκούμε και επιδιώκουμε σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
μέτρα ανακούφισης της εργατικής λαϊκής οικογένειας και φυσικά στην συνειδητοποίηση
της ανάγκης για ευρύτερες αλλαγές σε μια διαφορετική προοπτική.

13. Το κομμάτι του κειμένου που αναφέρεται στο ΟΡΑΜΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
δείχνει την πρόθεση σας για εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας, που θα
παραμένει στο έλεγχο των κεφαλαιοκρατών.
Σε αυτούς και τα μονοπώλια προσανατολίζεσθε, παρέχοντας τους κάθε δυνατότητα
διείσδυσης στην κοινωνία που διαμορφώνεται.
Αυτό εκφράζουν και οι στόχοι που θέτετε για να διαμορφωθεί περιβάλλον που θα
διευκολύνει την δράση τους…..
Από αυτούς τους στόχους απουσιάζει εμφανώς οποιαδήποτε συγκεκριμένη αναφορά
στην ζωή και τα προβλήματα του λαού….
Πέρα από την υπόσχεση για κάποιες θέσεις εργασίας, το ενδιαφέρον σας
συγκεντρώνεται « στην επιδίωξη της ανάπτυξης και ποιοτικής αναβάθμισης του
κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος…… μεταβάλλοντας προοδευτικά το
αναπτυξιακό πρότυπο, με γνώμονα την εισαγωγή κρίσιμων στοιχείων που σχετίζονται με
τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής δραστηριότητας, στην βάση της αναγκαίας
καινοτομίας και εξωστρέφειας ».

14. Όσα αναφέρονται στα πλαίσια της ανάλυσης της στρατηγικής που θα έχετε ανά άξονα,
όπως αναμενόταν, είναι ακριβές αντίγραφο των γενικότερων οδηγιών της Ε.Ε και της
Κυβέρνησης.
Με αυτό τον τρόπο δείχνετε, πολύ καθαρά, πως ο προγραμματισμός που επιχειρείτε
είναι συνέχεια και προέκταση της κυβερνητικής πολιτικής, που έχει καταγραφεί για τα
αντεργατικά – αντιλαϊκά της χαρακτηριστικά όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

15. Το Χρηματοδοτικό σχέδιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης αποδεικνύει τον
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προσανατολισμό σας όταν για κοινωνικές δαπάνες προορίζονται μόνο το 7,2 % των
πόρων που θα διατεθούν για το πρόγραμμα….. Την ίδια στιγμή που για τις υποδομές
που αφορά την δράση των κεφαλαιοκρατών, από πρόχειρους υπολογισμούς, αναμένεται
να διατεθεί το 37,9 %.....Χωρίς να υπολογίζουμε το τι θα κερδίσουν μεγαλοεργολάβοι,
μεγαλοκατασκευαστές και όσοι αναλάβουν έργα συγχρηματοδοτούμενα….. Πέρα από
συμβούλους και σχήματα που θα βολέψουν αρκετούς για να στηρίξουν τις επιλογές σας.

Με αυτή την πολιτική λογική…..ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ το σχέδιο Προγράμματος - δήθεν -
Περιφερειακής Ανάπτυξης……
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ θα συνεχίσουμε σταθερά και αταλάντευτα τον αγώνα μας…..
 Για το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, την άμεση προστασία και ανακούφιση

των ανέργων και των οικογενειών τους.
Το αναπτυξιακό μοντέλο που προωθούν οι άλλες πολιτικές παρατάξεις βασίζεται στην
ανακύκλωση της ανεργίας, με δουλειές ορισμένου χρόνου με κουτσουρεμένα δικαιώματα
που διαιωνίζει την ανεργία ή ακόμη και όταν την μειώνει αυτό γίνεται με την επέκταση
των ελαστικών σχέσεων, των εργολαβιών κλπ.

 Για την αποκάλυψη και την αποτροπή των κυβερνητικών σχεδίων υποστήριξης της
δραστηριότητας των μονοπωλίων που έχουν στόχο την εκμετάλλευση του ορυκτού
πλούτου της περιοχής, υποθηκεύοντας έτσι το μέλλον της Χώρας, Με αυτόν τον τρόπο,
δημιουργούν συνθήκες ακόμη μεγαλύτερης εκμετάλλευσης των εργαζομένων, με
μεγαλύτερη ανεργία, με εκβιασμούς για μικρότερα μεροκάματα και με δουλειά σε
συνθήκες γαλέρας. Για αυτό παλεύουμε ενάντια στην επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση ή και
το κλείσιμο της ΛΑΡΚΟ. Ενάντια στην ασύδοτη δράση των μεταλλείων στην Εύβοια, την
Φθιώτιδα την Βοιωτία και την Φωκίδα. Ενάντια στην διείσδυση των μονοπωλίων στον
τομέα παραγωγής ενέργειας, που με συστοιχίες ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών
κατακλύζουν σημαντικές περιοχές της Στερεάς.

 Αταλάντευτοι στο πλευρό της μικρομεσαίας αγροτιάς, στον αγώνα της για επιβίωση.
Ενάντια στο ξεκλήρισμα τους, στη μείωση, ακόμα και τον αφανισμό δυναμικών
καλλιεργειών της περιοχής όπως ο καπνός, τα ζαχαρότευτλα, η βιομηχανική τομάτα, το
βαμβάκι. Ανυποχώρητοι στον αγώνα κατά της πολιτικής της ΕΕ και των συνεπειών της
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) που οδηγεί στη συγκέντρωση της γης και της
παραγωγής στα χέρια των μεγαλοεπιχειρηματιών.

Παλέψαμε και θα παλέψουμε σταθερά και με επιμονή για την υλοποίηση:
Αναγκαίων έργων αποστράγγισης, που έχουν επείγουσα σημασία στην Κωπαΐδα, την
Ξυνιάδα, την Ανθήλη και την περιοχή του Δύστου.. Για την ολοκλήρωση των εκκρεμών
αναδασμών σε πολλές περιοχές της Στερεάς.
Για αναγκαία αρδευτικά έργα που θα βελτίωναν σημαντικά την αγροτική παραγωγή της
περιοχής και ολοκληρωμένη αγροτική οδοποιία που να εξυπηρετεί πραγματικά τους
αγρότες.
Για έγκαιρη και αποτελεσματική δακοκτονία, σε συνεργασία με κρατικές υπηρεσίες, χωρίς
καμιά επιβάρυνση των παραγωγών, ώστε να μην επαναληφθεί το φαινόμενο της
περσινής χρονιάς με την απώλεια εκατομμυρίων ευρώ από το εισόδημα των
ελαιοπαραγωγών.

Παραμένουμε ασυμβίβαστοι στον αγώνα για αποκλειστικά δημόσιο σύστημα υγείας, με δωρεάν
παροχή σε όλους σύγχρονων υπηρεσιών και φαρμάκων , ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του
λαού σε κάθε τόπο….
Να δίνει βάρος στην πρόληψη, και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, χωρίς ιδιωτικό-
οικονομικά κριτήρια και την λογική κόστους – οφέλους. Χωρίς επιχειρηματίες και εργολάβους.
Με καλά εξοπλισμένα και επαρκώς στελεχωμένα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας.
Αντιστεκόμαστε στην πολιτική που έκανε το Κέντρο Υγείας Κομμένων Βούρλων αποθήκη και
συνεχώς υποβαθμίζει τα υπόλοιπα Κέντρα Υγείας, με πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις όσα
συμβαίνουν σε Φραγγίστα, την Αταλάντη, την Μακρακώμη, την Στυλίδα, το Δίστομο και τα
Ψαχνά.,
Αντιπαλεύουμε τις πολιτικές που κρατάνε τα νοσοκομεία της περιοχής με τις σοβαρές ελλείψεις
σε κλινικές, γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή.
Διεκδικούμε εδώ και τώρα την ανατροπή της απαράδεκτης κατάστασης που βάζει τις εργατικές
λαϊκές οικογένειες να πληρώνουν άμεσα ή έμμεσα για νοσήλια, διαγνωστικές εξετάσεις και
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φάρμακα
Επιδιώκουμε την οργάνωση συστηματικών και ουσιαστικών παρεμβάσεων για την κοινωνική
υποστήριξη όσων την χρειάζονται, χωρίς ΜΚΟ, Ιδρύματα αμφίβολης σκοπιμότητας και
συμβουλευτικά γραφεία. Χωρίς την καλλιέργεια αυταπατών των ανέργων , με την μέθοδο της
μερικής απασχόλησης, της ολιγόωρης και εκ περιτροπής εργασίας.
Για την στήριξη των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και των οικογενειών τους. Για την πρακτική
έκφραση συμπαράστασης σε ηλικιωμένους και σε πολύτεκνες οικογένειες.
Σταθερά και επίμονα προβάλουμε την ανάγκη :

 Για σύγχρονο οδικό δίκτυο και άμεσα μέτρα συντήρησης και εκσυγχρονισμού των
απαρχαιωμένων και επικίνδυνων αξόνων της Εύβοιας, της Ευρυτανίας, της Φωκίδας. Για
την κατάργηση όλων των διοδίων.

 Για την διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των ιαματικών πηγών και το δικαίωμα του
λαού στην ελεύθερη χρησιμοποίηση τους. Χωρίς λογικές ιδιωτικοποιήσεων και
παραχώρησης σε επενδυτές. Ιδιαίτερη φροντίδα για την αξιοποίηση τους σε όφελος του
λαού στην Αιδηψό, τις Θερμοπύλες, την Υπάτη, το Πλατύστομο και τον Δομοκό.
Ολοκληρωμένη μελέτη για την αξιοποίηση του θερμαλισμού στην περιοχή μας, χωρίς
ανάμιξη επιχειρηματικών συμφερόντων.

 Για το δικαίωμα στην υγιεινή διαβίωση σε περιβάλλον που δε θα υπονομεύεται από τη
μόλυνση του νερού από τη δράση των βιομηχανιών, όπως σε Ασωπό - Οινόφυτα, με
απρόβλεπτες συνέπειες για την υγεία των κατοίκων και για την αγροτική παραγωγή. Για
τη σωτηρία της Γκιώνας, του Παρνασσού της Οίτης των Αγράφων από την κερδοσκοπία
των μονοπωλίων.
Διαφωνούμε κατηγορηματικά και αντιπαλεύουμε την αλλαγή χρήσεων της γης και την
προσφορά των πιο σημαντικών περιοχών στην εκμετάλλευση των μονοπωλίων…Λέμε
κατηγορηματικά όχι στα σχέδια Μπακογιάννη για την περιοχή του Ασωπού…Λέμε όχι
στην παραχώρηση δασικών και παράλιων στην εμπορική εκμετάλλευση των
μονοπωλίων.

 Για αντιπλημμυρικά έργα στο Σπερχειό, το Βοιωτικό Κηφισό, το Ληλάντιο πεδίο, την
Δυτική Βοιωτία και σε άλλες περιοχές για να αντιμετωπιστούν χρόνια προβλήματα με
πλημμύρες σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και κατοικίες. Για την επείγουσα λήψη μέτρων
αντισεισμικής προστασίας σε μια περιοχή με μεγάλη συχνότητα σεισμών, όταν έχουμε
ως δεδομένο ότι το 80% των δημόσιων κτηρίων παραμένουν ανέλεγκτα.

Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε υποχρέωση μας να είμαστε πρωτοπόροι με πρωτοβουλίες,
παρεμβάσεις, και αγωνιστικές δράσεις που θέτουν στο επίκεντρο της λαϊκής πάλης σημαντικά
ζητήματα της ζωής του λαού της Στερεάς.

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

«Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση Απ. Γκλέτσος»

Ο κ.Δούρος έκανε τις κάτωθι δηλώσεις:
“Αρχικά ,θα ήθελα να αναφερθώ στα μέτρα που έχω καταθέσει για την υγεία γιατί ουσιαστικά δεν
έχει τελειώσει τίποτα από όλα αυτά που έχουμε πει από την προηγούμενη φορά.Επιθυμώ να έχω
μια ενημέρωση για το πρόγραμμα εμβολιασμού.Έχει ειπωθεί ότι θα δοθεί στις ΥΠΕ ο τρόπος και
τα σημεία που θα γίνει ο εμβολιασμός ,διερωτώμαι αν έχει ενημερωθεί η Περιφέρεια για τον
σχεδιασμό από την κεντρική διοίκηση .
Επίσης,θα ήθελα να τονίσω ότι πρόσφατα διαπιστώθηκαν ελλείψεις σε tablet σε Περιφερειακή
μας Ενότητα,για το λόγω αυτό οφείλουμε να προστρέξουμε,να βοηθήσουμε ειδικά στο Ν.
Ευρυτανίας και Φωκίδας ,στα ορεινά ,όπου εντοπίζεται μεγάλο πρόβλημα.Δεδομένων των
καταστάσεων,αφού πραγματοποιούνται μαθήματα τηλεκπαίδευσης,ο σχεδιασμός έπρεπε να
υπήρχε από το Ιούνιο για να καταγραφεί το ζήτημα.
Επιπλέον,αναφορικά με το θέμα της ΕΥΔΑΠ που προέκυψε και τα αντισταθμιστικά το είχαμε
συζητήσει και είχαμε όλοι ψηφίσει το ψήφισμα που είχε φέρει η κα Μπατζελή .Βλέπουμε ότι η
απάντηση της ΕΥΔΑΠ και μετά την επίσκεψη του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης είναι για τον
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ελαιώνα της Άμφισσας σε βάθος δύο χρόνων ότι θα στείλουν νερό, απαντώντας σε σχετικό
ερώτημα , για ένα έργο για το οποίο δόθηκαν χρήματα.Ήταν λάθος η πρώτη υδροληψία ,που εκ
των πραγμάτων θα είχε ποτιστεί ο ελαιώνας της Άμφισσας, άρα υπάρχουν ευθύνες .Είναι
ζητήματα που θα φέρω στο Π.Σ. γιατί δεν υπάγεται στα θέματα της Ο.Ε.
Τέλος,όσον αφορά το θέμα του Προγράμματος Ανάπτυξης θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:
α)δεν μπορούμε να μιλάμε για ΠΕ όταν δεν έχουμε περιβαλλοντολογική κάρτα, ώστε να
προβλέπεται πως μπορούν να γίνουν οι εισπράξεις από τους δήμους ή τους ιδιώτες χωρίς να
θίγονται οι περιβαλλοντολογικοί πόροι.
β)Δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα ένα μεγάλο έργο,για παράδειγμα η διαγώνιος είναι ένα
σημαντικό έργο που αφορά τη διασύνδεση τεσσάρων περιφερειών και θα μπορούσε να
προσφέρει ανάπτυξη τουλάχιστον στην Φωκίδα αλλά και σε όλη την περιφέρεια.
γ)Θα πρέπει να δοθούν χρήματα τουλάχιστον στις κοινωνικές δομές, γιατί θα προκύψουν
τεράστια οικονομικά προβλήματα και ανεργία και εμείς σαν Περιφέρεια θα πρέπει να αυξήσουμε
το κονδύλι προς αυτό τον τομέα.
δ) Παράλληλα θα πρέπει να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τα αντιπλημμυρικά έργα γιατί
έρχονται καιρικά φαινόμενα,θα πρέπει να είμαστε μπροστά και θα πρέπει να προβλεφθούν γιατί
μιλάμε για ένα πρόγραμμα μακροχρόνιο.
Περισσότερες προτάσεις θα συνταχθούν από την παράταξη και θα δοθούν προς όλους”.

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

«Στερεά Υπεροχής»

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε τα εξής:
“Πρώτον,σε ότι αφορά την επέτειο του πολυτεχνείου οφείλουμε να καταθέσουμε την τιμή και την
ευγνωμοσύνη μας, σε αυτούς τους ανθρώπους που πάλεψαν με όλες τους τις δυνάμεις,
προκειμένου να απαλλαγούμε, ως κοινωνία, από το τυρανικό καθεστώς, ανοίγοντας το δρόμο για
ελευθερία, δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική κυριαρχία. Τους χρωστάμε τα μέγιστα
και εύχομαι να παίρνουμε το φως που δείχνει το δρόμο για διαρκή αγώνα, για να στεριώσει στον
καθένα μας το αίσθημα της εσωτερικής υποχρέωσης να συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις του, για
να προφυλάξουμε το δημοκρατικό μας πολίτευμα μας και να το περιφρουρήσουμε παρόλες τις
αδυναμίες που έχει.
Δεύτερον,σε ότι αφορά τις αναφορές που έγιναν από τους συναδέλφους, μας βρίσκουν απόλυτα
σύμφωνους, η διαδικασία που προτάθηκε, μας δίνει την αναγκαία πληροφόρηση, ιδιαίτερα οι
απαντήσεις που έχουν ζητηθεί, έτσι ώστε όλες οι παρατάξεις και η δική μας, να είμαστε όσο το
δυνατόν έτοιμοι να συμβάλλουμε, με τις προτάσεις μας, στον προϋπολογισμό.
Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει διαφορά πολιτικής προσέγγισης και για αυτό καταψηφίσαμε το σχέδιο
στην προηγούμενη Ο.Ε.
Ευελπιστούμε ότι θα ληφθούν υπόψη όσα ακούστηκαν,ώστε να έχουμε έναν προϋπολογισμό ο
οποίος θα συνθέτει και δεν θα είναι μονοπαραταξιακός.
Επιπλέον, σε ότι αφορά το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, στην συζήτηση των επικεφαλής με
τον Περιφερειάρχη, ακούστηκαν πολλά.
Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή, είναι ότι το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης δίνει μια
ευκαιρία χρηματοδοτική και κυρίως για πρώτη φορά δεν είμαστε στις τελευταίες θέσεις κατανομής
αλλά έχουμε ένα ποσοστό του 11,5 % , 260 εκ € , χρήματα αρκετά αν χρησιμοποιηθούν σωστά
για να καλύψουν ανάγκες της περιφέρειας.
Το τρίτο ζήτημα στο οποίο θα αναφερθώ είναι ο covid 19.
Ορθώς αναφέρατε ότι μια αποδεκτή και αποτελεσματική πρακτική είναι η ιχνηλάτηση και οι
στοχευμένες δειγματοληψίες τεστ.
Το είχαμε επισημάνει όλες οι παρατάξεις, ότι θα έπρεπε πιο πριν να υιοθετηθεί αυτή η
πρόταση,να είχαμε ενισχύσει την κινητή μονάδα και να μας δώσει σε συγκεκριμένη χρονική
στιγμή μια εικόνα.
Αναφορικά με τα δημόσια νοσοκομεία θα συμφωνήσω ότι η Περιφέρεια δεν έχει τον πρώτο ρόλο
αλλά έχει συμβάλλει αρκετά σημαντικά στην προσπάθεια που κάνει και η κεντρική διοίκηση, η
κυβέρνηση και η ΥΠΕ.
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Αρκετά εκατομμύρια ευρώ έχουν δαπανηθεί από τον προϋπολογισμό για την στήριξη του εθνικού
συστήματος υγείας. Ωστόσο,η εικόνα που παρουσιάζεται στα νοσοκομεία Άμφισσας,Λιβαδειάς,
Χαλκίδας,παρότι είναι εξοπλισμένα με σύγχρονα μηχανήματα,φανερώνει ότι λείπει το απαραίτητο
προσωπικό.Ασφαλώς δεν είναι αρμοδιότητα δική σας αλλά θεωρώ ότι λογικά θα μπορούσαμε να
πιέσουμε ως Περιφέρεια να καλυφθούν αυτά τα κενά ώστε να υπάρχει αυτό το αίσθημα της
ασφάλειας σε όλη την Π.Σ.Ε.
Τέταρτον , θα συμφωνήσω απόλυτα οτι θα πρέπει και εμείς να συμβάλλουμε στην προμήθεια των
απαραίτητων τάμπλετ, υπολογιστών για τα παιδιά διαφόρων οικογενειών, βάσει δήλωσης κτλ..
Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ένα κονδύλι για να καλυφθεί το κενό που υπάρχει από την
πολιτεία, το Υπουργείο Παιδείας, όταν όλοι μας αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να υπάρχουν ίσες
ευκαιρίες στην εκπαίδευση των παιδιών μας. Στην πανδημία και μέσα στην οικονομική κρίση που
δυστυχώς εντείνεται ολοένα και περισσότερο το τελευταίο διάστημα, δεν θέλουμε κανένας
μαθητής να στερηθεί το συγκεκριμένο εργαλείο δουλειάς. Εμείς θα είμαστε στην διάθεση σας ,να
στηρίξουμε την πρωτοβουλία που θα παρθεί προς αυτή την κατεύθυνση.
Τέλος,θα ήθελα να ενισχύσω την άποψη σας να προστατευτούν οι εργαζόμενοι στην Περιφέρεια
μας. Η τηλεργασία είναι ένα μέτρο που η κυβέρνηση υιοθετεί, εμείς είμαστε θετικοί στο να
επεκταθεί αυτό το μέτρο και να έχουμε τη δυνατότητα όχι μόνο να προστατεύσουμε τους
εργαζόμενους, τους συνεργάτες μας αλλά και να αξιοποιηθεί αυτή η διαδικασία και με ασφάλεια
και αποτελεσματικότητα να πετύχουμε την μεγαλύτερη αποδοτικότητα”.

Ο κΤασιός επεσήμανε τα ακόλουθα:“Ενημερωτικά για το θέμα των δαπανών σε tablet κτλ
ενημερώνω το σώμα ότι το υπουργείο έχει και νομοθετικά προσπαθήσει να επιτύχει το θέμα και
χρηματικά μέσω των σχολικών επιτροπών. Από πέρσι έχει δώσει την δυνατότητα στους δήμους
και περιφέρειες να επιχορηγούν τις σχολικές επιτροπές.Θεωρώ ότι από τότε μέχρι σήμερα, τα
περισσότερα ζητήματα έχουν επιλυθεί.Σε πρώτο χρόνο ,η αυτοδιοίκηση θα έχει λύσει τα
περισσότερα ζητήματα. Θα πρέπει πολύ οριακά να είναι τα προβλήματα.”

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

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ.41/10-11-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 41/10-11-2020 πρακτικό συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών της Π.Ε.
Ευβοίας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.236257/7077/09-
11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Οι κ.κ.Δούρος ,Σιαλμάς ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε τα ακόλουθα:“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.”
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Οι κ.κ.Μπατζελή,Αναγνωστάκης δήλωσαν ΑΠΟΧΗ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, που αφορούν σε
παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών από τροποποιημένες συμβάσεις (προσθήκη νέων
οικισμών στα δρομολόγια, αύξηση χιλιομετρικής απόστασης λόγω αλλαγής σχολικών μονάδων),
όπως αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΩΔ.
ΔΡΟΜ.

ΠΟΣΟ
ΣΕ

ΕΥΡΩ
ΜΕ

Φ.Π.Α.

ΑΡ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ

Α

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚ
ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 802 215,76 556/31-01-
2020

19SYMV0058130
37

20SYMV0061995
31

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1523

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για τις υπηρεσίες
καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού
προϋπολογισμού 140.000,00 € με Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,β)
των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.238112/7128/10-
11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς εξέφρασε τις θέσεις του λέγοντας τα ακόλουθα:“Πρόκειται για εργολαβία ενοικίασης
προσωπικού καθαριότητας…. Αποτελεί μορφή ιδιωτικοποίησης.
Για αυτό διαφωνούμε και ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
Αντιπροτείνουμε…. Δημιουργία υπηρεσίας καθαριότητας με μόνιμο προσωπικό, με πλήρη
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.”

Η κα Μπατζελή παίρνοντας το λόγο τόνισε αρχικά ότι θα υποστηρίξει την εισήγηση και στη
συνέχεια ζήτησε επεξηγήσεις για τις ώρες κατανομής των βασικών γραφείων του Περιφερειάρχη
και των άλλων χώρων των γραφείων του διοικητικού προσωπικού,ώστε να υπάρχει μια ισόνομη
κατανομή των ωρών απασχόλησης.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1.Εγκρίνει:
α. Τη διενέργεια ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τις υπηρεσίες
καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για ένα έτος,
συνολικού προϋπολογισμού 140.000,00 € με Φ.Π.Α., ο οποίος θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0875.
Η εν λόγω δαπάνη επιμερίζεται ανά έτος, ως εξής:
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β. Τους όρους του διαγωνισμού, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο σχέδιο της διακήρυξης.
2.Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης
Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1524

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση 2ου Πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων
έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες
χειμερινής περιόδου 2021 στα όρια του Δήμου Καρπενησίου»,προϋπολογισμού 74.400,00 € με
τον ΦΠΑ,της Π.Ε. Ευρυτανίας, και κατακύρωση των διαφόρων τμημάτων της σύμβασης στους
προσωρινούς αναδόχους.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.238105/3447/11-
11-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

α)Εγκρίνει το υπ’αριθμ. 2/11-11-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Μίσθωση
μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς
και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2021 στα όρια του Δήμου Καρπενησίου»,προϋπολογισμού
74.400,00 € με τον ΦΠΑ,της Π.Ε.Ευρυτανίας.

β)Κατακυρώνει τα διάφορα τμήματα της σύμβασης στους προσωρινούς αναδόχους σύμφωνα με
τον κατωτέρω πίνακα.

Επωνυμία Οικονομική
προσφορά

Οικονομική
προσφορά σε
ευρώ (με ΦΠΑ)

1
«ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ»
για το ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση διαμορφωτήρα
γαιών (GRADER)»

44€/ώρα για
80 ώρες 4.364,80 €

2
«ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 4: «Μίσθωση φορτωτή έως 160
HP»

44€/ώρα για
80 ώρες 4.364,80 €

3 «ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση αλατιέρας»

49€/ώρα για
208 ώρες 12.638,08 €

4
«ΝΤΑΛΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ»
για το ΤΜΗΜΑ 3: «Μίσθωση εκσκαφέα-
φορτωτή»

39€/ώρα για
80 ώρες 3.868,80 €

5 «ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση αλατιέρας»

49€/ώρα για
208 ώρες 12.638,08 €

για το ΤΜΗΜΑ 5: «Μίσθωση φορτωτή από
161HP και άνω»

54€/ώρα για
80 ώρες 5.356,80 €

6
«ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ»
για το ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση διαμορφωτήρα
γαιών (GRADER)»

44€/ώρα για
80 ώρες 4.364,80 €

για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση αλατιέρας» 50€/ώρα για 12.896,00 €

για το έτος 2020 20,00 ευρώ

για το έτος 2021 120.000,00 ευρώ

για το έτος 2022 19.980,00 ευρώ
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208
ώρες(προσέφ

ερε 3
αλατιέρες)

7 «ΚΑΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση αλατιέρας»

45€/ώρα για
208 ώρες 11.606,40 €

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1525

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σε Προϊσταμένους οργανικών μονάδων.
Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.236604/3826/10-

11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χρήση κινητής τηλεφωνίας στους κάτωθι προϊσταμένους οργανικών μονάδων λόγω
των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις), καθώς και την αντιμετώπιση του
κινδύνου διασποράς του COVID - 19 , ως ακολούθως :

Στην περίπτωση που το ύψος ενός λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας υπερβαίνει το
καθορισμένο χρηματικό όριο, η επιπλέον δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο το χρήστη.

Η παρούσα αποτελεί επικαιροποίηση της με αριθμ. 781 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (αριθμ. 25/28-9-2011 πρακτικό) σχετικά με την
έγκριση χρήσης κινητής τηλεφωνίας σε υπηρεσιακά στελέχη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1526

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για
δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος
ΔημοσίωνΕπενδύσεων(ΕιδικόςΦορέας 071)ΟικονομικούΈτους 2020 ,Π.Ε.Εύβοιας.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.237187/7106/10-
11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Προϊστάμενοι Γενικών Δ/νσεων Τρεις (3) 100,00 ευρώ
Προϊστάμενοι Δ/νσεων

Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας Περιφερειακών

Ενοτήτων

Πέντε (5) 100,00 ευρώ

Προϊστάμενος Δ/νσης Πολιτικής
Προστασίας & Τμημάτων

Πολιτικής Προστασίας ή όπου
δεν έχουν ορισθεί Προϊστάμενοι

ασκούντες αρμοδιότητες
υπευθύνων Πολιτικής

Προστασίας

Πέντε (5) 100,00 ευρώ
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οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για την επιστροφή των παρακάτω παραβόλων (Ε.Φ. 02071)
έτους 2020 ως εξής:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΥΜΕΥΘ
ΕΝ

ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Επιστροφή παραβόλου
στoν Koύκουζα Δημήτριο
του Παρασκευά λόγω μη
ολοκλήρωσης της
μεταβίβασης του οχήματος.
Έγγραφο
181790/17908/09-09-2020
της Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.319
9.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων 135,00

2

Επιστροφή παραβόλου
στην Καλτσά Βασιλική του
Παντελή λόγω μη χρήσης.
Έγγραφο
189567/18934/24-09-2020
της Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.319
9.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων 280,00

3

Επιστροφή παραβόλου
στον δικαιούχο
Κ.&Β.ΚΟΝΤΖΙΝΟΣ ΕΕ
λόγω μη ολοκλήρωσης της
μεταβίβασης του
οχήματος .
Έγγραφο
268046/31208/27-10-2020
της Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.319
9.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων 75,00

4

Επιστροφή παραβόλου
στoν Kώτσαρη Γεώργιο
του Αποστόλου λόγω μη
ολοκλήρωσης της
μεταβίβασης του οχήματος.
Έγγραφο
286048/33187/27-10-2020
της Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.319
9.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων 30,00

5

Επιστροφή παραβόλου
στoν δικαιούχο MARKU
GJERGJ του COL λόγω
μη ολοκλήρωσης της
μεταβίβασης του οχήματος.
Έγγραφο
221457/25668/27-10-2020
της Δ/νσης Μεταφορών &

02.02.071.319
9.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

39,00
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1527

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού
Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
έτους 2020,Π.Ε.Φωκίδας.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.οικ.237662/4067/10-11-2020 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 εξειδίκευση των δαπανών για προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών
που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020 από τον ειδικό Φορέα 073,
ως κατωτέρω:

Α/
Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κ.Α.Ε.
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ

2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

H δαπάνη
αφορά την
προμήθεια
οικοδομικών
υλικών ( 25
σάκων
βαρέως

τύπου - bik
bak) για την
απομάκρυνσ
η φθαρμένων
υλικών από
την αποθήκη
δακοκτονίας
της Το αριθμ.
πρωτ.22898
0/3478/02.11.

2020
πρωτογενές
αίτημα της
Δ/νσης

Αγροτικής

02.04.073.524
1.01

Δαπάνες
προστασία

ς
ελαιοπαρα
γωγής

260,00 213.180,43 181.882,11 31.038,32

Επικοινωνιών της ΠΕ
Εύβοιας

6

Επιστροφή παραβόλου
στoν δικαιούχο Αντωνίου
Άγγελο του Αθανασίου
λόγω μη ολοκλήρωσης της
μεταβίβασης του οχήματος.
Έγγραφο
259078/30169/27-10-2020
της Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.319
9.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων 135,00 4.955,00 2.638,00 1623,00

ΣΥΝΟΛΟ 694,00 4.955,00 2.638,00 1623,00
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Α/
Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κ.Α.Ε.
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ

2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Οικονομίας
και

Κτηνιατρική
ς

2.

H δαπάνη
αφορά την
αμοιβή

δικηγόρου ο
οποίος θα

γνωμοδοτήσε
ι σχετικά με
το, εάν

κατόπιν των
δικαστικών
αποφάσεων
που έχουν
εκδοθεί και
ενόψει της
συζήτησης

της με αριθμό
κατάθεσης
δικογράφου
ΑΓ61/2014
αγωγή της
Μαρίας

Καπαρέλη και
του Δαμιανού
Μουτσέλη η
“Περιφέρεια
Στερεάς
Ελλάδας”

υποχρεούται
σε ενέργειες,
καθώς και να
προσδιορίσει

αυτές,
σύμφωνα με
την αριθμ.ΤΤ
227943/905/1
0/11/2020

εισήγηση της
Νομικής

Υπηρεσίας

02.04.073.087
1.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπω

ν
396,80 35.000,00 22.121,64 12.481,56

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
656,80 248.180,43 204.003,75 43.519,88

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1528

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2020,Π.Ε.Βοιωτίας.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.237747/6153/10-
11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
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οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς τοποθετήθηκε λέγοντας τα ακόλουθα:“Δεν θα συμφωνήσουμε με την δέσμευση
πίστωσης, πολυετούς χαρακτήρα, για την αντιμετώπιση αντιπλημμυρικών φαινομένων στην
Κωπαΐδα, γιατί έχουμε διαφορετική αντίληψη για την διαχείριση της.
ΝΑΙ…. Στα υπόλοιπα.”

Η κα Μπατζελή όσον αφορά την εγγραφή 4 του Πίνακα της Ενότητας Α που συνδέεται με το
θέμα 37 δήλωσε επιφύλαξη ανάλογα με την συζήτηση που θα γίνει στο εν λόγω θέμα. Στην
εγγραφή 1 του Πίνακα της Ενότητας Β ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Ο κ.Αναγνωστάκης ψήφισε ΛΕΥΚΟ στην εγγραφή 1,του Πίνακα της Ενότητας Β.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α)Εγκρίνει την εξειδίκευση για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών
που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΚΕ
ΚΡΙΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕiΣ ΕΤΟΥΣ
2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Κάλυψη δαπάνης για
προμήθεια υλικών για
το πρόγραμμα
Γεωργικών
Προειδοποιήσεων,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/2010 και τις αρ.
διατάξεις 9977/65938
και 4125/84778.

02.05.073.5244.
01

Δαπάνες
γεωργίας,
κτηνοτροφίας
κ.λ.π

1.196,06 28.500,00 23.796,06 4.703,94

2

Επιστροφή χρηματικού
ποσού στον ΨΥΧΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ, επειδή δεν
χρησιμοποιήθηκε για
την έκδοση αδείας
εγκαταστάτη
ηλεκτρολόγου ,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.3199.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

33,00 8.569,00 4.401,82 4.167,18

3

Eργοδοτική εισφορά
υπέρ ΕΦΚΑ
υπαλλήλων που
υπάγονται μέχρι 31-12-
16 στο ασφαλιστικό-
συνταξιοδοτικό
καθεστώς του
Δημοσίου

02.05.073.0294.
01

Eργοδοτική
εισφορά υπέρ
ΕΦΚΑ υπαλλήλων
που υπάγονται
μέχρι 31-12-16
στο ασφαλιστικό-
συνταξιοδοτικό
καθεστώς του
Δημοσίου

13.000,00 206.000,00 193.000,00 13.000,00

4

Αμοιβή στο δικηγόρο ,
που θα οριστεί για την
σύνταξη γνωμοδότησης
για την υπόθεση Ι.Δ.
ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-ΓΕΡ.

02.05.073.0871
.01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 396,80 25.522,24 24.163,70 1.358,54
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Β)Εγκρίνει την εξειδίκευση και πολυετή υποχρέωση για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις και
για παροχή υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2021 και
2022, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΚΕ
ΚΡΙΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕiΣ ΕΤΟΥΣ
2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Πολυετής δέσμευση
για το ετος 2021 ποσού
190.000,00 και για το
2022 ποσού 73.748,30
για την διαχείριση της
άρδευσης και
αντιπλημμυρικής
προστασίας του
Κωπαιδικού πεδίου,
σύμφωνα με το
Ν.3852/10 Ν. 4412/16
και το Ν.4250

02.05.073.5429.
01

Λοιπές Γεωργικές
δαπάνες (Ο.Κ) 263.748,30

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 263.748,30 2000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1529

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό και
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 073 & 071) Οικονομικού Έτους 2020
της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.234695/3905/10-
11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Α)Εγκρίνει εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
(φορέας 073) οικονομικού έτους 2020, ως κατωτέρω:

Ε.ΚΟΣΣΟΒΑΣ- ΑΤΤΙΚΗ
ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 αρθρο 176
παρ.1

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 14.625,86 268.591,24 245.361,58 23.229,66 2000,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
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Β)Εγκρίνει εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων (φορέας 071) οικονομικού έτους 2020, ως κατωτέρω:

Η δαπάνη αφορά πληρωμή
ετήσιας ανανέωσης συμβολαίων
υποστήριξης εφαρμογής
λογισμικού σύνταξης μελετών και
διαχείρισης των τεχνικών έργων
της ΔΤΕ της ΠΕΕυρυτανίας
(προγράμματα ACEERP e CM
μελέτη/κοστολόγηση-κατασκευή)
για τα έτη 2020-2021.
Έτος 2020: 304,21
Έτος 2021: 3.346,35
Σύνολο: 3.650,56
20REQ007595349

03.073.
0879.01

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν

ειδικές
υπηρεσίες

304,21 38.000,00 35.192,58 2.503,21

Η δαπάνη αφορά αμοιβή
φύλαξης (ηλεκτρονικό σύστημα
ασφάλειας) του κτιρίου της
Διεύθυνσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών με
παρακολούθηση του συστήματος
συναγερμού που συνδέεται με το
κέντρο λήψης σημάτων της
D.E.S Security για όλο το 24ωρο,
για ένα (1) έτος, στα πλαίσια
πιστοποίησης του Δ.ΚΤΕΟ.
Έτος 2020: 62,00
Έτος 2021: 310,00
Σύνολο: 372,00

03.073.
0879.01

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν

ειδικές
υπηρεσίες

62,00 38.000,00 35.496,79 2.441,21

Η δαπάνη αφορά επιστροφή
ποσού τελών δραστηριοποίησης
πωλητών υπαίθριου εμπορίου
στον κ. Βεγιάννη Παύλο του
Σπυρίδωνα, λόγω ανάκλησης
της άδειας δραστηριοποίησής
του, σύμφωνα με την
αρ.πρωτ.1370/15-10-2020
απόφαση Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας.

03.073.
3199.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

15,00 20.500,00 10,00 20.475,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η δαπάνη αφορά την προμήθεια
προϊόντων τεχνολογίας ,
πληροφορικής και επικοινωνίας
(2 φορητοί Η/Υ με USB adapters
δικτύου Ethernet, καλώδια και
δίσκους SSD και HDD) για τις
ανάγκες της ανάγκες του
τμήματος Πληροφορικής της
Π.Ε.Ευρυτανίας, από το έργο
που εντάσσεται στο Τεχνικό
Πρόγραμμα της ΠΕΕυρυτανίας
με τίτλο «Προμήθεια Η/Υ και
λοιπών υλικών» (α/α 46),
σύμφωνα με την 233/2020
απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου, (ΚΑΠ 2020).

20REQ007586711

03.071.
9899.01 Λοιπές Δαπάνες 1.598,00 819.877,79 640.816,47 177.463,32
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1530

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε.
Φθιώτιδας, έτους 2020.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.238745/7143/11-11-2020 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

Εγκρίνει εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών, ΠΕ
Φθιώτιδας (ειδικός φορέας 073) που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος
2020 , ως κατωτέρω:

Η δαπάνη αφορά την προμήθεια
και την τοποθέτηση πινακίδων
σήμανσης χαρτογραφημένων
μονοπατιών της ΠΕΕυρυτανίας,
για τις ανάγκες σήμανσης
πολλών ορειβατικών-
πεζοπορικών μονοπατιών, από
το ομώνυμο έργο που
εντάσσεται στο Τεχνικό
Πρόγραμμα της ΠΕΕυρυτανίας
με τίτλο «Προμήθεια και
τοποθέτηση πινακίδων
σήμανσης χαρτογραφημένων
μονοπατιών» (α/α 39), σύμφωνα
με την 233/2020 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου,
(ΚΑΠ 2020).

20REQ007500162

03.071.
9899.01 Λοιπές Δαπάνες 22.021,22 819.877,79 642.414,47 155.442,10

Η δαπάνη αφορά την προμήθεια
υλικών για την επισκευή και
συντήρηση στέγης του κτιριακού
συγκροτήματος της Ευρυτανίας
ΑΕ (αρμοδιότητα
ΠΕΕυρυτανίας), λόγω ανάγκης
αποκατάστασης φθορών στη
στέγη με αποτέλεσμα τη
διαρροή υδάτων εντός κτιρίου,
από το έργο που εντάσσεται στο
Τεχνικό Πρόγραμμα της
ΠΕΕυρυτανίας με τίτλο
«Προμήθεια ειδών συντήρησης
και επισκευής μονίμων
εγκαταστάσεων » (α/α 17),
σύμφωνα με την 233/2020
απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου, (ΚΑΠ 2020).
20REQ007501003

03.071.
9899.01 Λοιπές Δαπάνες 2.487,44 819.877,79 664.435,69 152.954,66

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕ
ΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣ
ΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙ
ΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜ
ΟΥ+ΑΝΑΜ
ΟΡΦΩΣΕΙ
Σ ΕΤΟΥΣ

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο

ΔΕΣΜΕΥ
ΣΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ
Σ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1531

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων
Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου
διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια και Μεταφορά Αντιπαγετικού Άλατος 2020»,εκτιμώμενης
αξίας σύμβασης 73.999,84 € με ΦΠΑ,Π.Ε.Φωκίδας.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.οικ.236265/4035/09-11-2020 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

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ.1/04-11-2020(ολοκληρώθηκε 06-11-2020) Πρακτικό της Επιτροπής

2020

1

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της
Π.Σ.Ε. στο
Πταισματοδικείο
Λαμίας (σχετικά με την
υπερασπιση των
συμφερόντων της ΠΣΕ,
στα πλαίσια της
ποινικής διαδικασίας
για την υπεράσπιση
των υπαλλήλων της)

Έγγραφο
232785/926/10-11-2020
Νομική Υπηρεσία
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Λοιπές
δαπάνες και
ειδικές
αμοιβές

926,28 130.000,00 94.951,12 35048,88

2
Μετακίνηση
Περιφερειακού
Συμβούλου (ΠΟΕ)

02.01.073.0716.
02

Δαπάνες
μετακίνησης
λοιπών
προσώπων
στο
εσωτερικό
(περιλαμβάνο
νται ο
Πρόεδρος της
Δημοκρατίας,
τα μέλη της
Κυβέρνησης,
του
Κοινοβουλίου,
οι Γεν.
Γραμματείες,
οι Ειδικοί
Γραμματείς
και οι αιρετοί)

61,13 10.000,00 6.441,55 3.558,45

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 987,41
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Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του
ανοικτού ηλεκτρονικού συνοπτικού δημόσιου διαγωνισμού του έργου:«Προμήθεια και Μεταφορά
Αντιπαγετικού Άλατος 2020»,εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 73.999,84 € με
ΦΠΑ,Π.Ε.Φωκίδας,της αριθμ οικ.213874/3673/14-10-2020 (ΑΔΑΜ:20PROC007476411 2020-
10-14) Διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού του έργου , με αύξοντα
αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού: 100948.

2.Αναδεικνύει ως μειοδότη του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για το έργο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ 2020» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ, με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού: 100948 , εκτιμώμενης
αξίας σύμβασης 73.999,84€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή/τόνο με
ΦΠΑ (Αριθμ. πρωτ. προκήρυξης οικ. 213874/3673/14-10-2020 (ΑΔΑΜ:20PROC007476411
2020-10-14) τον υποψήφιο:
«ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ», του
οποίου η προσφορά κρίνεται επαρκής και οικονομικότερη (42,80 €/τόνο , χωρίς Φ.Π.Α.).

Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της διακήρυξης, που θα υποβάλλει
ο μειοδότης, μετά από σχετική ειδοποίηση που θα του αποσταλεί.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1532

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση πρακτικών 1Β και 2Β της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη
ανάδοχων κατόπιν της αρ. πρωτ. 222551/6782/23-10-2020 2ης Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση,
χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με τους ίδιους όρους της υπ’ αριθμ. 12/110934/3857/12-6-2020
διακήρυξης ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια ανταλλακτικών,
φίλτρων,ελαστικών μπαταριών και Συντήρηση - Επισκευή μηχανημάτων έργων-φορτηγών και
οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα”, προϋπολογισμού 57.468,00€ με
ΦΠΑ για τα άγονα τμήματα 4, 7, 12, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.233832/7023/11-
11-2020 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 τα υπ’ αριθμ. 1Β/6-11-2020 και 2Β/10-11-2020 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού
για την ανάδειξη ανάδοχων κατόπιν της αρ. πρωτ. 222551/6782/23-10-2020 2ης Πρόσκλησης σε
διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με τους ίδιους όρους της υπ’ αριθμ.
12/110934/3857/12-6-2020 διακήρυξης ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΦΙΛΤΡΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ”, προϋπολογισμού 57.468,00€ με ΦΠΑ για τα άγονα
τμήματα 4, 7, 12, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, που αφορούν στην αποσφράγιση των
δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής και οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων στην εν
θέματι διαπραγμάτευση.

Β.Αναδεικνύει ως προσωρινούς μειοδότες της εν λόγω διαπραγμάτευσης τους κάτωθι
προμηθευτές, οι οποίοι προσέφεραν την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης,
και ειδικότερα:

A/A ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΕΙΔΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(με

στρογγυλοποίη
ση)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/

Αξία

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

(%)

ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ
(€)

ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕ ΦΠΑ

(€)
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ανταλλακτικών
(Χωρίς ΦΠΑ)

1 ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΜΗΜΑ 26:
Επισκευή

ελαστικών για
επιβατικά οχήματα

75 32,26 5% 2.298,38 2.849,99

2 ΜΠΡΑΖΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΤΜΗΜΑ 14:
Προμήθεια

ανταλλακτικών για
τη συντήρηση
συστημάτων
ανάρτησης
Μηχανήματα
Έργου και
Φορτηγά

Αξία ανταλλακτικών 5% 3.064,51 3.799,99

ΤΜΗΜΑ 15:
Επισκευή και
συντήρηση
σουστών,

αποσβεστήρων
για Μηχανήματα

Έργου και
Φορτηγά

37 32,26 5% 1.149,19 1.425,00

3 ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΜΗΜΑ 7:
Επισκευή ρύθμιση
και συντήρηση –

Ηλεκτρικών
συστημάτων
φορτηγών,

μηχανημάτων
έργων και
αλατιέρες

88 32,26 10% 2.540,32 3.150,00

ΤΜΗΜΑ 23:
Επισκευή και
συντήρηση -
οχημάτων -
Συνεργείο

100 32,26 10% 2.903,22

ΤΜΗΜΑ 24:
Ανταλλακτικά για
ρύθμιση και
συντήρηση
Ηλεκτρικών
συστημάτων
οχημάτων

Αξία ανταλλακτικών 10% 3.556,45 4.410,00

ΤΜΗΜΑ 25:
Εργασία για

Ηλεκτρολόγο σε
οχήματα

50 32,26 10% 1.451,61

4
ΝΙΚ.

ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΔΗΣ-ΑΘ.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.

ΤΜΗΜΑ 4:
Επισκευή και
συντήρηση -
Φορτηγών -
Συνεργείο

200 32,26 15% 5.483,87 6.800,00

5 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι ΚΑΙ Γ
ΟΕ

ΤΜΗΜΑ 21:
Προμήθεια

μπαταρίες για
Μηχανήματα
Έργου και
Φορτηγά

Αξία μπαταριών 54,658% 4.229,97 5.245,16
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Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 3.2 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 τους αποσταλεί απο την Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε..

Γ.Κηρύττει ως άγονα τα τμήματα 12 & 16 διότι δεν έχουν κατατεθεί άλλες προσφορές.

Δ.Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τα άγονα τμήματα 12 & 16,
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, και εφόσον δεν τροποποιηθούν οι όροι της διακήρυξης,
σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1533

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου: «Συντήρηση-Αποκατάσταση ζημιών στην
Εθνική Οδό 27 (Θερμοπυλών-Ιτέας) και στην Εθνική Οδό 3 (Λαμίας-Λειβαδιάς)» του έργου
«Συντήρηση-Οδικού Δικτύου Π.Ε Φθιώτιδας»,προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.234926/13623/06-
11-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Αναγνωστάκης παίρνοντας το λόγο έκανε μία θετική παρατήρηση σχετικά με το ανωτέρω
έργο λέγοντας:“Πρώτη φορά σε όλο τον καιρό που είμαστε μαζί βλέπω μια ολοκληρωμένη
τεχνική περιγραφή έργου, κάτι που είχα επισημάνει ως αδυναμία σε άλλες περιπτώσεις.
Μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα και για άλλες Περιφερειακές Ενότητες.
Θέλω να σταθώ θετικά σε αυτό”.

Οι κ.κ.Χρονάς,Δούρος δήλωσαν ότι συνυπογράφουν το σχόλιο του κ. Αναγνωστάκη.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει :
α)Τη δαπάνη για το έτος 2020 του υποέργου:«Συντήρηση-Αποκατάσταση ζημιών στην Εθνική
Οδό 27 (Θερμοπυλών-Ιτέας) και στην Εθνική Οδό 3 (Λαμίας-Λειβαδιάς)» του έργου
«Συντήρηση-Οδικού Δικτύου Π.Ε Φθιώτιδας»,προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ,της
Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ566.
β)Τη δημοπράτηση με ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016) και κατασκευής του ανωτέρω έργου.
γ)Την περίληψη διακήρυξης, τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

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

3.Εξουσιοδοτεί :
α)Τον Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων/Π.Σ.Ε. να προβεί στη συγκρότηση της
επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από
κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και νέα ημερομηνία
διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 18 της Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν
διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν
κατατεθεί καμία προσφορά.
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β)Τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα
όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, στη διακήρυξη
κλπ., (ειδικότερα: άρθρο 2.3 διακήρυξης παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών στους
οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6 διακήρυξης απόφαση αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για
απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς και απόρριψή της στο υποσύστημα πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, άρθρο 4.1.α διακήρυξης κοινοποίηση
στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.θ διακήρυξης
κοινοποίηση στους προσφέροντες την απόφαση έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης και παροχή
πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.ι διακήρυξης
γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, την ημέρα και
ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, άρθρο 4.2.α διακήρυξης
πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.γ διακήρυξης
πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο
4.2.δ διακήρυξης κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο και ανάρτηση των
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού», άρθρο 4.2.ε διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή επικαιροποιημένων
δικαιολογητικών, κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και πρόσκληση για την υπογραφή
του συμφωνητικού στον προσωρινό ανάδοχο),ώστε οι επιμέρους διαδικασίες και φάσεις του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω
του πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή της ΔΤΕ/ΠΣΕ), να κοινοποιούνται και να ενημερώνονται
οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1534

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δημοπράτησης του 11ου υποέργου:«Επισκευή - Συντήρηση Κέντρου Υγείας
Καμένων Βούρλων» του έργου:«Επισκευή - Συντήρηση Κέντρων Υγείας Στερεάς
Ελλάδας”»,προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.235548/13639/06-
11-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε.προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανάλυσε τις θέσεις του ως ακολούθως:“Δεν έχουμε αντίρρηση στην συντήρηση του
κτηρίου του Κέντρου Υγείας Καμένων Βούρλων, που θεωρούμε απολύτως αναγκαία.
Θεωρούμε όμως υποχρέωση μας να σημειώσουμε τις πολιτικές ευθύνες που υπάρχουν για την
λειψή στελέχωση του…. Για τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που λείπει και φυσικά
δεν μπορεί να καλυφθεί με περιστασιακές μετακινήσεις από άλλα Κ.Υ ή το Νοσοκομείο Λαμίας.
Ζητάμε την άμεση πρόσληψη προσωπικού, ώστε να μπορέσει το Κ.Υ να λειτουργήσει
αποτελεσματικά, καλύπτοντας τις ανάγκες της περιοχής σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.”

Η κα Μπατζελή αρχικά επεσήμανε ότι η παράταξή της θα υπερψηφίσει το εν λόγω θέμα και στη
συνέχεια ζήτησε ενημέρωση για τα εξής :πρώτον εάν το συνολικό ποσό(2,3 εκ ευρώ) που έχει
δεσμευτεί από την Περιφέρεια για συντήρηση των 13 Κέντρων Υγείας είναι επαρκές ή έχει
ξεκαθαριστεί το τελικό αναγκαίο ποσό ,δεύτερον εάν έχει γίνει η τεχνική μελέτη σε συνεργασία με
τους Διευθυντές τους, τρίτον εάν υπάρχει συζήτηση και διασφάλιση εξοπλισμού τους όπου
χρειάζονται αλλά και νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού τονίζοντας ότι αυτά είναι τα πιο
σημαντικά και μάλιστα καθαρής αρμοδιότητας του Υπ. Υγείας και της 5ης ΥΠΕ. Κλείνοντας τόνισε
ότι η διάρκεια των έργων επισκευής και συντηρήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες
σε όλα τα ΚΥ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει :
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α)τη δημοπράτηση με ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016) και κατασκευής του 11ου
υποέργου:«Επισκευή - Συντήρηση Κέντρου Υγείας Καμένων Βούρλων» του έργου:«Επισκευή -
Συντήρηση Κέντρων Υγείας Στερεάς Ελλάδας”»,προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φθιώτιδας.
β)Την περίληψη διακήρυξης, τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

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

3.Εξουσιοδοτεί :
α)Τον Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. να προβεί στη συγκρότηση της
επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από
ηλεκτρονική κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και νέα
ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 18 της Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε
λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.
β)Τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα
όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, στη διακήρυξη
κλπ., (ειδικότερα: άρθρο 2.3 διακήρυξης-παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών στους
οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6 διακήρυξης-απόφαση αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για
απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς και απόρριψή της στο υποσύστημα πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, άρθρο 4.1.α διακήρυξης-κοινοποίηση
στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.θ διακήρυξης-
κοινοποίηση στους προσφέροντες την απόφαση έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης και παροχή
πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.ι διακήρυξης-
γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, την ημέρα και
ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, άρθρο 4.2.α διακήρυξης-
πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.γ διακήρυξης-
πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο
4.2.δ διακήρυξης-κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο και ανάρτηση των
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού», άρθρο 4.2.ε διακήρυξης-πρόσκληση για υποβολή επικαιροποιημένων
δικαιολογητικών, κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και πρόσκληση για την υπογραφή
του συμφωνητικού στον προσωρινό ανάδοχο), ώστε οι επιμέρους διαδικασίες και φάσεις του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω
πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή της ΔΤΕ/ΠΣΕ), να κοινοποιούνται και να ενημερώνονται οι
οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1535

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
έργου :«Κατασκευή κυκλοφοριακού κόμβου στην επαρχιακή οδό Λαμίας - Κομποτάδων -
Μεξιατών - Λουτρών Υπάτης και σύνδεση με τη νέα γέφυρα Κωσταλεξίου»,προϋπολογισμού
600.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε.Φθιώτιδας.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.οικ.239065/13862/11-11-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης 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
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1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ. 1/20-10-2020 Πρακτικό Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής –
Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:«Κατασκευή κυκλοφοριακού
κόμβου στην επαρχιακή οδό Λαμίας - Κομποτάδων - Μεξιατών - Λουτρών Υπάτης και σύνδεση
με τη νέα γέφυρα Κωσταλεξίου»,προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε.Φθιώτιδας,με Α.Α.
ΕΣΗΔΗΣ 92377.

2.Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα «ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με Α.Α. Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ: 167897 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης τριάντα οκτώ και σαράντα πέντε εκατοστά τοις εκατό (38,45 %) επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1536

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Διαμόρφωση Δασυλλίου Κεντρικής Παραλίας
Νέας Αρτάκης»,προϋπολογισμού 260.000,00 € με ΦΠΑ ,Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.οικ.234497/7409/05-11-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Εύβοιας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει:
α)Την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση Δασυλλίου
Κεντρικής Παραλίας Νέας Αρτάκης»,προϋπολογισμού 260.000,00 € με ΦΠΑ ,Π.Ε. Εύβοιας ,με
ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
(άρθρο 95 Ν.4412/2016).
β)Τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

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

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

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

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

 Να παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, όπως
ορίζει το άρθρο 2 παρ. 2.3 της διακήρυξης.
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 Να αποφαίνεται περί της αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για την απόρριψη της
υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς του, όπως ορίζει το άρθρο 3 παρ. 3.6 της
διακήρυξης.

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1537

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών της
Επαρχιακής Οδού “Σκύρος – Λινάρια” μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 06-02-2019 που
έπληξαν το Δήμο Σκύρου Νομού Εύβοιας»,προϋπολογισμού 3.500.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε.
Εύβοιας.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.οικ.231590/7340/Φ.Ε./03-11-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Η κα Μπατζελή εξέφρασε τις επιφυλάξεις της πέρα από το θέμα της παραχώρησης ,επιπλέον
ζήτησε να υπάρξουν εξηγήσεις και τα κριτήρια για ένα τέτοιο δρόμο καθώς πρόκειται για ένα
έργο μικρής απόστασης με ένα μεγάλο προϋπολογισμό και πολύ υψηλό κόστος .

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει:
α)Την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών της
Επαρχιακής Οδού “Σκύρος – Λινάρια” μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 06-02-2019 που
έπληξαν το Δήμο Σκύρου Νομού Εύβοιας»,προϋπολογισμού 3.500.000,00 € με ΦΠΑ,που
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Σ.Ε., ΣΑΕΠ 866 Φυσικών
Καταστροφών, με ενάριθμο 2019ΕΠ86600003, με ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).
β)Τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

2.Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
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3.Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, δια του Προϊσταμένου της, να εκδώσει
συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο
χρονικό διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της ίδιας Δ/νσης να κοινοποιούνται και
να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού. Ειδικότερα όπως:

 Να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική
δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση). Επειδή
ο προϋπολογισμός του έργου είναι πάνω από το 1.000.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) η
επιτροπή δημοπρασίας θα είναι (7) επταμελής.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1538

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας ,του υποέργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου
Βόρειας Εύβοιας για τα έτη 2020-2022» ,του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε.
Εύβοιας»,προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.οικ.238694/7607/11-11-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Εύβοιας
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προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το Πρακτικό Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς
της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 92453,του υποέργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022».

2.Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ 165951 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης
πενήντα επτά και είκοσι οκτώ τοις εκατό (57,28%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1539

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας ,του υποέργου :«Σήμανση Οδικού Δικτύου Ν.Εύβοιας για τα έτη 2020-2022» ,του
έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε.Εύβοιας»,προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.230477/7313/11-
11-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ. 2/09-11-2020 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 91678,του υποέργου «Σήμανση Οδικού Δικτύου
Ν.Εύβοιας για τα έτη 2020-2022» ,του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου
Π.Ε.Εύβοιας»,προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ.

2.Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με
δ.τ. «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.», με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ 164413 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης πενήντα πέντε και εξήντα έξι τοις εκατό (55,66%) επί των τιμών του τιμολογίου της
μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1540

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση Τεχνικών Έργων σε
επαρχιακούς χωμάτινους δρόμους (Κονιάκος-Φράγμα,Δροσοχώρι-Επτάλοφος, Μακρινή-
Ελαία,Δάφνος-Διχώρι»,του έργου:«Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε.Φωκίδας»προϋπολογισμού
1.200.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.236961/4298/09-
11-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ. Ι/30-10-2020(ολοκληρώθηκε 09-11-2020) Πρακτικό Αποσφράγισης
Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με
Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 92973 του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε.Φωκίδας»,υποέργο :
«Συντήρηση Τεχνικών Έργων σε επαρχιακούς χωμάτινους δρόμους (Κονιάκος-Φράγμα,
Δροσοχώρι-Επτάλοφος, Μακρινή-Ελαία, Δάφνος-Διχώρι»,Π.Ε.Φωκίδας,προϋπολογισμού
1.200.000,00 € με ΦΠΑ.

2.Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε.’’, με Α.Α.
Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 169696 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (53,72%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1541

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο:«Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δ.Ε.
Καρπενησίου και Δ.Ε. Ποταμιάς»,προϋπολογισμού 930.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε. Ευρυτανίας
και κατακύρωση της σύμβασης.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.218086/3237/11-
11-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ.2/30-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 91451,για το έργο:«Βελτίωση Οδικής
Ασφάλειας Δ.Ε. Καρπενησίου και Δ.Ε. Ποταμιάς»,προϋπολογισμού 930.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε.
Ευρυτανίας.

2.Κατακυρώνει την σύμβαση, στην εργοληπτική επιχείρηση «ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε.»,με Α/Α
Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 164101 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα δύο και
τριάντα δύο τοις εκατό (52,32%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 91451.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1542

ΘΕΜΑ 22ο:Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600002
«Επισκευή Συντήρηση και Εκσυγχρονισμός κτιριακών υποδομών Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» της ΣΑΕΠ 566.
Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.233408/2220/09-11-2020
έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού

Η κα Μπατζελή ψήφισε ΛΕΥΚΟ,τονίζοντας ότι ο προϋπολογισμός είναι σημαντικός για να
δίνονται χρήματα σε ενοικιασμένα κτίρια.

Ο κ. Χρονάς εξέφρασε τις απόψεις του λέγοντας τα εξής :“Κατά την άποψη μας αυτό είναι
αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου, που με τον πρόσφατο νόμο, που έχουμε ήδη
καταγγείλει, δόθηκε στην Οικονομική Επιτροπή….
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Σύμφωνα με όσα έχουμε δηλώσει…. Καταδικάζουμε αυτή την τακτική…Αλλά εκφράζουμε την
γνώμη μας επί της ουσίας.
Το αντικείμενο του έργου αφορά την αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων…..
Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση του πίνακα υποέργων στον ενάριθμο 2017ΕΠ56600002, σύμφωνα με
τον κάτωθι πίνακα, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρόντος.
Διαχειριστής έργου στο ενάριθμο έχει οριστεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης το οποίο και θα
διενεργήσει τις σχετικές πληρωμές .
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΡΓΩΝ
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝ
ΟΜΕΝΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΦΟΡΕΑ

:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑ*

:1012800

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΥ
ΦΟΡΕΑ*

:2010008

ΣΑ :ΣΑΕΠ 566

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ

: 2017ΕΠ56600002

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ,
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
Σ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Π/Υ
ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ:

1.500.000,00

(ποσά σε
Ευρώ)

Τίτλος Έργου Ημ/νία και αρ.
Απόφασης

Έγκρισης του
Έργου

Σύντομη
Περιγραφή
Φυσικού

Αντικειμένου

Έτος/Έτη που
καλύπτει η
Σύμβαση (1)

Π/Υ
Δημοπράτηση

ς

Ανάδοχος ΑΔΑΜ
Σύμβασης

Αξία
Σύμβα
σης

Φορέας
Υλοποίησης

Πληρωμές
έως

31/12/2018

Παρατηρήσε
ις

Α) ΕΡΓΑ ΠΟΥ
ΕΧΟΥΝ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗ
ΘΕΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ
ΚΤΙΡΙΩΝ
"ΠΡΩΗΝ ΥΕΒ"
ΓΙΑ ΤΗ
ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Αρ. 278/18-12-
2017

(ΑΔΑ:7ΣΓ17ΛΗ-
ΒΓΤ) Απόφαση
Περιφερειακού
Συμβουλίου

2018 74.400,00 ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

18SYMB003553
896

43.133,
08

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

37.234,02 ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ
ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΠΡΩΗΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ)
ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

Αρ. 278/18-12-
2017

(ΑΔΑ:7ΣΓ17ΛΗ-
ΒΓΤ) Απόφαση
Περιφερειακού
Συμβουλίου

Εργασίες
αποκατάστασ

ης και
επισκευών

στις όψεις του
διατηρητέου
κτιρίου της
πρώην

Νομαρχίας
Φθιώτιδας

2019-2020 445.104,05 ΑΦΟΙ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ

ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

19SYMV004499
487

445.10
4,05

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

-

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ Π.Ε.
ΦΩΚΙΔΑΣ

Αρ. 252/2018
(ΑΔΑ:6ΤΗΔ7ΛΗ-
ΒΧΗ) Απόφαση
Περιφερειακού
Συμβουλίου

Εργασίες
επισκευής -
συντήρησης
αποθήκης

Μηχανολογικο
ύ Εξοπλισμού

της Π.Ε.
Φωκίδας

2018-2020 83.000,00 ΛΑΜΠΑΚΗΣ Α ΚΑΙ
ΣΙΑ ΕΕ

19SYMV004562
776

51.353,
14

ΔΤΕ ΠΕ
ΦΩΚΙΔΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩ
Ν Δ/ΝΣΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

Αρ. 252/2018
(ΑΔΑ:6ΤΗΔ7ΛΗ-
ΒΧΗ) Απόφαση
Περιφερειακού
Συμβουλίου

Εργασίες
επισκευής -
συντήρησης
κτιριακών
εγκαταστάσεω
ν της Δ/νσης
Μεταφορών
της Π.Ε.
Φωκίδας

2018-2019 90.000,00 ΔΗΜΟΣ,,ΓΡΗΓΟΡΙ
ΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

19SYMV005196
018

65.189,
71

ΔΤΕ ΠΕ
ΦΩΚΙΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ Α 604.77
9,98

Β) ΕΡΓΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
ΑΠΟ ΤΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤ
ΟΣ (ΚΕΤΕΚ) ΠΕ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Αρ. 278/18-12-
2017

(ΑΔΑ:7ΣΓ17ΛΗ-
ΒΓΤ) Απόφαση
Περιφερειακού
Συμβουλίου

2018 120.000,00 ΔΤΕ ΠΕ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

-

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜ
ΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ
Σ ΧΩΡΟΥ

Αρ. 22/2019 (ΑΔΑ:
ΨΖΥ67ΛΗ-ΣΔΛ)
Απόφαση
Περιφερειακού
Συμβουλίου

2019-2020 230.000,00 ΔΤΕ ΠΕ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΚ
ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΔΕ
ΕΥΠΑΛΙΟΥ

Αρ. 22/2019 (ΑΔΑ:
ΨΖΥ67ΛΗ-ΣΔΛ)
Απόφαση
Περιφερειακού
Συμβουλίου

Αφορά την
επισκευή και
διαμόρφωση
του χώρου
των
δημοτικών
σφαγείων της
ΤΚ Ευπαλείου
σε χώρο για
την στεγαση
των
υπηρεσιών
της Αγροτικής
Ανάπτυξης της
Π.Ε Φωκιδας

2019 150.000,00 ΔΤΕ ΠΕ
ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ
Σ ΤΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ
ΑΛΛΟΙΩΝΟΥΝ
ΤΗΝ ΟΨΗ ΤΟΥ
ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ
(ΠΡΩΗΝ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ)

Αρ. 121/2020
(ΑΔΑ:9ΖΦΩ7ΛΗ-
Κ3Ζ) Απόφαση
Περιφερειακού
Συμβουλίου

Αφορά την
παροχή
τεχνικών
συμβουλών
σχετικά με τον
τρόπο
απομάκρυνση
ς των
εξωτερικών
στοιχείων που
αλλοιώνουν
τις όψεις του
διατηρητέου
κτιρίου της
πρώην
Νομαρχίας
Φθιώτιδας.

2020 24.800,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαμόρφωση
αύλειου χώρου
των κτιριακών
εγκαταστάσεων
της Π.Ε. Φωκίδας
(Διοικητήριο)

Aρ. 163/2020
(ΑΔΑ:Ω08Θ7ΛΗ-
ΦΑΒ) Απόφαση
Περιφερειακου
Συμβουλίου

Εργασίες
επισκευής και
αναβάθμισης
του αυλειου
χώρου

2020 250.000,00 ΔΤΕ ΠΕ
ΦΩΚΙΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ Β 774.800,00

Γ) ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ
ΤΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πιστοποίηση
δικτύων ασθενών
και ισχυρών
ρευμάτων στο
κτίριο του
Τμήματος
Μηχανολογικού
Εξοπλισμού στην
είσοδο Λαμίας

Αναβάθμιση
των δικτύων
ασθενών και
ισχυρών
ρευμάτων στο
κτίριο του
Τμήματος
Μηχανολογικο
ύ Εξοπλισμού
στην είσοδο
Λαμίας

2020 24.056,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΈΟ
ΥΠΟΕΡΓΟ

ΣΥΝΟΛΟ Γ 24.056,00
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(Α)+(Β)+(Γ)+ΑΔ.ΥΠ.=1.500. 000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1543

ΑΔΙΑΘΕΤΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

96.364,02
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ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ.224652/703/30-10-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις από 28/10/2020).

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.232577/720/04-
11-2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε.Ευρυτανίας)
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.224652/703/30-10-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις από 28/10/2020),με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

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

2. H έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που
προξένησαν οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις), που εκδηλώθηκαν από τις 28.10.2020 στην
περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

3. H συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 463/2020 (Πρακτ. 12/07-04-2020) απόφαση της Ο.Ε. ως
εξής:

Ονοματεπώνυμο Α.Φ.Μ. Έδρα
Στεφανής Δημήτριος 033252510 Ραπτόπουλο Ευρυτανίας

4. H απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Το ME 84764 IX μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα, ιδιοκτησίας ΚΑΤΣΙΑΔΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για τον καθαρισμό του υδατορέματος «Τσιρλόρεμα» της ΤΚ Καρπενησίου.
(β) Το ΜΕ 24743 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου προωθητή, ιδιοκτησίας ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

για την διευθέτηση της κοίτης του υδατορέματος «Αγραφιώτης» στις θέσεις «Βαρβαριάδα» και
«Κωνσταντίνα» για την προστασία υφιστάμενων τεχνικών και ιδιοκτησιών.

(γ) Το ME 93865 IX μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας ΛΑΜΠΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Φραγκίστας.

(δ) Το ΜΕ 38986 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου προωθητή, ιδιοκτησίας ΣΤΕΦΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
για την διευθέτηση του υδατορέματος στην Πρασιά για την προστασία υφιστάμενων τεχνικών και
ιδιοκτησιών.

5. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας, σε συνδυασμό
με την υπ’ αριθ. 2134/2019 (Πρακτ. 41/18-12-2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

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

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

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

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

(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
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(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες, κλπ.

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1544

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης τoυ Έργoυ:
«Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022», χρήση 2020 ,Π.Ε.Ευρυτανίας.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.237449/3438/10-
11-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς έκανε τις εξής παρατηρήσεις :“Δεν έχουμε αντίρρηση.
Επισημαίνουμε την ανάγκη η εκκαθάριση των υποχρεώσεων της Περιφέρειας να γίνεται πιο
σύντομα, τουλάχιστον εντός διμήνου.”

Η κα Μπατζελή επανέλαβε το αίτημα να υπάρχει σε κάθε εισήγηση έγκρισης δαπανών το
συνολικό ποσό. Τόνισε δε ,ότι ως παράταξη επειδή στην Ο.Ε. δεν δίνονται όλα τα στοιχεία και οι
εκθέσεις έργων και δεν μπορεί να διαπιστωθεί ότι οι εισηγήσεις αφορούν μόνο καθαρές δαπάνες
εκτάκτων αναγκών ,θα ψηφίζει Λευκό.
Επί του θέματος τόνισε:“Διαπιστώνεται ότι έρχεται η έγκριση μετά από ένα χρόνο ενώ
περιλαμβάνονται και εργασίες που δεν μπορεί να χαρακτηρισθούν ως έκτακτες. Αυτό δημιουργεί
μια «εικόνα» ασάφειας για τα ποσά που διατίθενται για το χρονικό διάστημα απασχόλησης και
παρεμβάσεων των οχημάτων/εργασιών.Η εισήγηση δεν είναι πλήρης και δεν αναφέρει την
αιτιολόγηση των αναλύσεων αυτών».
Για τους παραπάνω λόγους ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ.”

Ο κ.Αναγνωστάκης τοποθετήθηκε κάνοντας τις ακόλουθες παρατηρήσεις:
“Αρχικά θα ήθελα να επισημάνω ότι πρέπει να αναγράφεται το συνολικό ποσό σε κάθε εισήγηση
έγκρισης δαπανών, δεύτερον,είναι χρήσιμο για όλους,πρωτίστως για τη διαφάνεια και τη
χρηστή διοίκηση, να υπάρχει μια πιο εξειδικευμένη ανάλυση.Οι προηγούμενες τοποθετήσεις με
βρίσκουν σύμφωνο.Τρίτον, θέλω να παρατηρήσω το εξής, θα συμφωνήσω για την πρόσβαση και
την βελτίωση του δασικού δρόμου, ωστόσο διερωτώμαι εάν η καθαριότητα των δρόμων
χαρακτηρίζεται έκτακτη ανάγκη.Υπάρχει ένα τεράστιο ποσό που δαπανάται και δεν ξέρουμε την
αποδοτικότητα που έχει. Απορώ και διερωτώμαι, αν όλες αυτές οι παρεμβάσεις είναι αναγκαίες ή
γίνονται στην λογική να συντηρηθεί οικονομικά ένας συγκεκριμένος κλάδος και το λέω με
απόλυτη παρρησία” .

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου 2014ΕΠ56600015 των
Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την
Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 όπως
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
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Α/
Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό .

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2020-2022» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2020, για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου Κρέντη-
Βαρβαριάδα από 04/04/2020 έως
20/04/2020.

2014ΕΠ5660001
5 ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 7.495,80€

2.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2020-2022» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2020, για την
συνδρομή της Π.Υ. Καρπενησίου στην
πυρόσβεση στην πυρκαγιά στο Τροβάτο
από 14/04/2020 έως 16/04/2020.

2014ΕΠ5660001
5 ΦΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.488,00€

3.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2020-2022» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2020, για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου Ροσκά-
Πάντα Βρέχει-Καστανούλα Δημοτικής
Ενότητας Δομνίστας από 25/06/2020 έως
07/07/2020.

2014ΕΠ5660001
5 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4.910,40€

4.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2020-2022» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2020, για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια
της Δημοτικής Ενότητας Προυσού από
09/07/2020 έως 19/08/2020.

2014ΕΠ5660001
5 ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 13.838,40

€

5.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2020-2022» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2020, για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια
της Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης από
10/08/2020 έως 26/08/2020.

2014ΕΠ5660001
5 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6.448,00€

6.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2020-2022» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2020, για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια
της Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας από
09/08/2020 έως 26/08/2020.

2014ΕΠ5660001
5 ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ 8.184,00€
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7.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2020-2022» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2020, για την
βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου στα
όρια της Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς
από 09/08/2020 έως 21/09/2020.

2014ΕΠ5660001
5 ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡ 14.284,80

€

8.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2020-2022» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2020, για την
βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου στα
όρια της Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς
από 09/08/2020 έως 01/09/2020.

2014ΕΠ5660001
5

ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤ. 7.539,20€

9.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2020-2022» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2020, για την
βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου
στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Βίνιανης από 10/08/2020 έως
19/09/2020.

2014ΕΠ5660001
5 ΧΑΛΚΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14.503,04

€

10.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2020-2022» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2020, για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου Τρίδεντρο-
Τροβάτο-Κουστέσα-Τρία Σύνορα από
18/08/2020 έως 31/08/2020.

2014ΕΠ5660001
5 ΝΤΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 4.761,60€

11.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2020-2022» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2020, για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου Άγραφα-
Καμάρια-Σάικα και Δέντρο-Βραγγιανά-
Κουστέασα από 18/08/2020 έως
31/08/2020.

2014ΕΠ5660001
5

ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Β & ΣΙΑ
ΟΕ 3.273,60€

12.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2020-2022» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2020, για την
συνδρομή της Π.Υ. Καρπενησίου για την
πυρόσβεση στην πυρκαγιά στο Παλαιό
Δερμάτι από 08/09/2020 έως 11/09/2020.

2014ΕΠ5660001
5 ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2.976,00€

13.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2020-2022» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2020, για τον
καθαρισμό των βραχοπαγίδων και του

2014ΕΠ5660001
5 ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 13.094,40

€
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οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας
Προυσού από 21/09/2020 έως
03/10/2020.

14.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής
Προστασίας 2020-2022» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2020, για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια
της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου
από 21/09/2020 έως 10/10/2020.

2014ΕΠ5660001
5 ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 6.944,00€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1545

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ.Φ.007.232412/1043/04-11-2020 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών
μηχανημάτων για κατάσβεση πυρκαγιάς στον περιβάλλοντα χώρο εκκοκκιστηρίου,
παραπλεύρως της παλιάς Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, πλησίον ελαιοστασίων και Δασικής
περιοχής, στην Δημοτική Ενότητα Βαγίων του Δήμου Θηβών στις 04/11/2020.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.Φ.007.236613/1053/09-11-2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής
Προστασίας (Τμήμα Π.Ε.Βοιωτίας) προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή δήλωσε ότι θα ψηφίσει ΛΕΥΚΟ διότι δεν αιτιολογείται , πυρκαγιά του μεγέθους
αυτού στο εκκοκκιστήριο, να ενεργοποιεί τον μηχανισμό οχημάτων όπως αυτός διατυπώνεται
στην εισήγηση.

Οι κ.κ.Χρονάς,Αναγνωστάκης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.Φ.007.232412/1043/04-11-2020 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων για
κατάσβεση πυρκαγιάς στον περιβάλλοντα χώρο εκκοκκιστηρίου, παραπλεύρως της παλιάς
Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, πλησίον ελαιοστασίων και Δασικής περιοχής, στην Δημοτική
Ενότητα Βαγίων του Δήμου Θηβών στις 04/11/2020,σύμφωνα 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 (πυρκαγιά ),
που εκδηλώθηκε στις 04/11/2020, στον περιβάλλοντα χώρο εκκοκκιστηρίου, παραπλεύρως
της παλιάς Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, πλησίον ελαιοστασίων και Δασικής περιοχής,
στην Δημοτική Ενότητα Βαγίων του Δήμου Θηβών.

3.Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεση εργασιών :
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α) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 130350 όχημα (Φορτηγό με βυτίο & πιεστικό), ιδιοκτησίας Κασσινά
Λουκά για την ενίσχυση της Π.Υ. Θηβών στην κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις
04/11/2020, στον περιβάλλοντα χώρο εκκοκκιστηρίου, παραπλεύρως της παλιάς Εθνικής
οδού Αθηνών - Λαμίας, και πλησίον ελαιοστασίων και Δασικής περιοχής, στην Δ.Ε
Βαγίων του Δήμου Θηβών.

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.Π. και τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων σε συνδυασμό με την υπ. αριθμ. 2136 αποφ.
πρακτ. 41/18-12-2019 θέμα 17ο(ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) 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 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) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις
των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες,
κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την
αντιμετώπιση ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και
εργασία του μηχανήματος.
(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται

«ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ »

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1546

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ.238709/904/11-11-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών(αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων από την 18-09-2020).

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.238724/905/11-
11-2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε.Φθιώτιδας)
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.238709/904/11-11-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας
περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών(αντιμετώπιση
πλημμυρικών φαινομένων από την 18-09-2020),με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

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

2.- H συμπλήρωση του μητρώου ιδιωτών που έχει εγκριθεί με την υπ. Αριθμ. 84
απόφαση της Ο.Ε (πρακτικό υπ. Αριθμ. 3 της 21/1/2020 ΑΔΑ: ΩΗΜΧ7ΛΗ-349) με τις ανωτέρω
επιχειρήσεις ως παρακάτω :
151 ΤΡΙΕΔΡΟΝ ΑΤΕ 094422884

ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 300
ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΘΗΝΑ

3.- H απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών και μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων :
1) Το με αριθμό κυκλοφορίας μηχάνημα έργου ΜΕ 94445 τύπου εκσκαφέα τροχοφόρου
ιδιοκτησίας ΤΡΙΕΔΡΟΝ ΑΤΕ για τον καθαρισμό της βλάστησης , των φερτών στα υδατορέματα
Ασωπός και Βαρδατόρεμα στο τμήμα ανάντι και κατάντι της συμβολής τους έως της εκβολή τους
στον Σπερχειό ποταμό χωρίς μεταβολή των διατομών αυτών για την διασφάλιση της
διατήρησης της παροχευτικής ικανότητας του υδατορέματος προκειμένου να προστατευτούν οι
παρακείμενες ιδιοκτησίες επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις και αγροτεμάχια από την ανεξέλεγτη
διάχυση των υδάτων στην περιοχή αυτή.
2) Το με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 82626 μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέας ερπυστριοφόρος
ιδιοκτησίας ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ για την διαμόρφωση της κοίτης του ρέματος
Ρουστιανίτη στην περιοχή της ΤΚ Λευκάδας του Δήμου Μακρακώμης και την αποκατάσταση
κατεστραμμένων συρματοκιβωτίων εκτιμώμενης ποσότητας κ.μ. στον ΚΑΡΠΟΥΖΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ
3) Τα με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 82608 τύπου εκσκαφέα ερπ. , το με αρ. κυκλοφορίας ΜΙΖ

8935 φορτηγό και το υπ. Αριθμ. ΜΙΚ 7824 όχημα μεταφοράς μηχανημάτων έργων ιδιοκτησίας
ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ για την αποκατάσταση κατεστραμμένου τοιχείου και τσιμεντόστρωσης
στην Τ.Κ. ΠαλαιοκερασΑίς του Δήμου Στυλίδας καθώς και η εκτέλεση των κατωτέρω εργασιών
α) σκυρόδεμα C16/20 εκτιμώμενης ποσότητας 23 κ.μ., β) ξυλότυπο εκτιμώμενης ποσότητας 56
τ.μ. γ) σιδηρούς οπλισμός εκτιμώμενης ποσότητας 915 Κγμ στην ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ .
4)Τα με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 76294 μηχάνημα έργου τύπου εκκσαφέα λαστ, το ΜΕ

31699 μηχάνημα έργου τύπου ισοπεδωτή γαιών, , το ΜΕ 106116 τύπου οδοστρωτήρα , τα με
αρ. Κυκλοφορίας ΜΙΡ 4579, ΜΙΡ 2124, ΜΙΖ 9835 φορτηγά , το με αριθιμό κυκλοφορίας και το
με αρ. κυκλοφορίας ΜΙΡ 8316 όχημα μεταφορά ΜΕ οδιοκτησίας ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
καθώς και την προμήθεια αδρανών υλικών ήτοι : πέτρα λατομείου εκτιμώμενης ποσότητας
550,00 ΤΝ περίπου με τιμή μονάδος 6,85 € ανά ΤΝ (πλέον ΦΠΑ και δημ. φόρου ) , στην
προμηθεύτρια ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα
υποδομών μας (οδοποιίας, πρανή κα) στην επ. Οδό Γραμμένη -Αρχάνι .

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.Π.
και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων , σε συνδυασμό με την υπ.
αριθμ.2138/24-12-2019 πρακτ. 41/18-12-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) Απόφαση της Ο.Ε
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.με τις οποίες εγκρίθηκε
η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από την Δνση Τεχνικών Έργων , με
ιδιωτικά μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό και
ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προ. Π.Ε. Φθιώτιδας

καθώς και των αρμοδίων τμημάτων της Δ.Τ.Ε. και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των
υπευθύνων προίσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.
Η δαπάνη της προμήθειας των αδρανών υλικών θα υπολογιστεί από τα δελτία αποστολής και
τα αποδεικτικά ζύγισης που θα προσκομίσει ο προμηθευτής σε συγκεντρωτικό πίνακα όπως
προκύπτουν από τις ημερομηνίες τους και θα παραλαμβάνονται επί τόπου από την αρμόδια
επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της Π.Στ.Ε.
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5.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται με

προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών της Π.Στ.Ε. , οι δε και ώρες εργασίας του/ων
μηχανήματος/ων θα καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της
Π.Ε. Φθιώτιδας.

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1547

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση δαπάνης για την αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών φαινομένων (άρση
καταπτώσεων έτους 2019),Π.Ε.Φωκίδας.
Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.234001/4242/05-11-

2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε.Φωκίδας) προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή δήλωσε :“Βάσει της τοποθέτησής μας στο θέμα 24 ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου 2014ΕΠ56600016
Υποέργο 21 (έκτακτες ανάγκες 2019) των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου
«Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας»,
χρήση 2019 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»
χρήση 2019 Π.Ε. Φωκίδας , για την
αποκατάσταση του οδοστρώματος και των
αυλακιών απορροής από καταπτώσεις
στην περιοχή Ν.Ε.Ο. Ιτέας-Αντιρρίου
(Περιοχή Βάθης) και Ε.Ο. Υπ48 Αντίρριο-
Λιδωρίκι (Βαθύρεμα)

2014ΕΠ56600016 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ 22.601,48€

ΑΔΑ: ΨΥ4Τ7ΛΗ-Λ4Ξ



76

Από 21-01-2019 έως 12-02-2019

2.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας»
χρήση 2019 Π.Ε. Φωκίδας , για την
αποκατάσταση του οδοστρώματος και των
αυλακιών απορροής από καταπτώσεις
στην περιοχή Ε.Ο. Πενταγιού-Αρτοτίνας και
στην Ε.Ο. Φράγμα Κροκυλείου
Από 25-01-2019 έως 26-01-2019

2014ΕΠ56600016 ΤΡΙΒΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2.170,00€

3.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας»
χρήση 2019 Π.Ε. Φωκίδας , για την
αποκατάσταση του οδοστρώματος και των
αυλακιών απορροής από καταπτώσεις
στην Επαρχιακή Οδό Λιδωρίκι-Αθανάσιος
Διάκος
Από 25-01-2019 έως 26-01-2019

2014ΕΠ56600016 ΚΡΟΝΟΣ Ο.Ε. 2.797,44€

4.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας»
χρήση 2019 Π.Ε. Φωκίδας , για την
αποκατάσταση του οδοστρώματος και των
αυλακιών απορροής από καταπτώσεις
στην Επαρχιακή Οδό Παραλίμνιο-Δάφνο-
Διχώρι
Από 19-04-2019 έως 25-04-2019

2014ΕΠ56600016 ΤΡΙΒΗΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4.960,00€

5.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας»
χρήση 2019 Π.Ε. Φωκίδας , για την
αποκατάσταση του οδοστρώματος και των
αυλακιών απορροής από καταπτώσεις
στην Επαρχιακή Οδό Νο 11 Τείχιο-
Ποτιδάνεια
Από 04-10-2019 έως 05-10-2019

2014ΕΠ56600016 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ 3.052,88€

6.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας»
χρήση 2019 Π.Ε. Φωκίδας , για την
αποκατάσταση του οδοστρώματος και των
αυλακιών απορροής από καταπτώσεις
στην Ε.Ο. Υπ.48 Πεντάπολη-Λεύκα-
Φράγμα Μόρνος-Παραλίμνιος
Από 05-10-2019 έως 08-10-2019

2014ΕΠ56600016 ΚΡΟΝΟΣ Ο.Ε. 6.165,28€

7.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας»
χρήση 2019 Π.Ε. Φωκίδας , για την
αποκατάσταση του οδοστρώματος και των
αυλακιών απορροής από καταπτώσεις
στον Επαρχιακό Δρόμο Άνω Πολύδροσο –

2014ΕΠ56600016 ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 5.751,12€
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Χ.Κ. Παρνασσού
Από 09-10-2019 έως 13-10-2019

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1548

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ.24 πρακτικού 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 341.382,59€ άνευ ΦΠΑ,
συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού
Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ - (Αριθμ. 3ης Πρόσκλησης Οικονομικών
Προσφορών 200037/6011/29-09-2020).

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.239195/7154/11-
11-2020έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε.προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Οι κ.κ.Δούρος,Σιαλμάς ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

Η κα Μπατζελή ανάφερε τα ακόλουθα:“η δικαιολογία απόσυρσης του πρώτου προσωρινού
αναδόχου λόγω προβλημάτων υγείας «συναντιέται» πολύ συχνά στην τελική κατοχύρωση των
μαθητικών δρομολογίων. Ο διαγωνισμός ήταν να γίνει με ΚΤΕΛ και εκμισθώθηκε τελικά ΤΑΧΙ.
Φυσικά επειδή το θέμα είναι η μεταφορά ΑΜΕΑ θα ψηφίσουμε ΛΕΥΚΟ.
Στη συνέχεια συμπλήρωσε: “θα ήθελα να τονίσω ότι ως παράταξη έχουμε αναδείξει τις
αρρυθμίες του συστήματος των μαθητικών δρομολογίων αρχής γινωμένης στις Π.Ε. Βοιωτίας και
Ευβοίας -πλήρης καταγραφή στα πρακτικά των Ο.Ε.-και δεν «υποχωρήσαμε» στην πρακτική του
ΛΕΥΚΟΥ για να μην μας χρεώσουν ευθύνες, η κοινωνία και οι γονείς. Αποδείξαμε ότι το
σύστημα από την σημερινή του εφαρμογή μπορεί να αλλάξει και οι αρμόδιες υπηρεσίες να
δρομολογούν ενιαίες και διαφανείς διαδικασίες όσο φυσικά επιτρέπεται και από την πολύπλοκη
διαδικασία. Του Δυναμικού Συστήματος Αγορών –ΔΣΑ- το οποίο και προτείναμε να ακολουθείτε
και με θέμα που θέσαμε ως πΗΔ τον μήνα Απρίλιο , άρχισε να εφαρμόζεται, επιταχύνονται οι
διαδικασίες ,οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να προσαρμοστούν και να ελέγχουν ή να απαιτούν
περισσότερα στοιχεία των αιτούντων για να ενταχθούν το Μητρώο. Μια πολιτική που πρέπει
κατά την γνώμη μας και να διευρυνθεί και ως όλους τους διαγωνισμούς. Υπάρχουν τα θετικά και
τα αρνητικά. Μέχρι και την τροποποίηση του 4412/2016 μπορούμε ως Ο.Ε. να διασφαλίζουμε τα
θετικά του συστήματος και να θεραπεύουμε τα αρνητικά.”
Παράλληλα, η κα Μπατζελή πρόσθεσε ότι σαν παράταξη δεν θα ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ σε όλα τα
μαθητικά σε «ένδειξη αναμονής» μιας γενικότερης και ολοκληρωμένης συζήτησης των
μαθητικών δρομολογίων, εφόσον πρέπει να αλλάξει και το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το
σύνολο της κοινωνικής αυτής πολιτικής και όπου μέχρι σήμερα υπάρχουν αποκλεισμένες
περιοχές, άγονα δρομολόγια και μαθητές πολλαπλών ταχυτήτων.

Ο κ. Χρονάς έκανε τις εξής παρατηρήσεις :“Το ζήτημα αφορά ένα μόνο δρομολόγιο από το
οποίο ο ένας υποψήφιος ανάδοχος παραιτήθηκε…..
Όλα φαίνονται σύννομα…. Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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1.Απορρίπτει την προσφορά του οικονομικού φορέα “Προβόπουλος Παναγιώτης” για το
τμήμα ΝΕΟ 1, σύμφωνα με το αίτημά του, και την μερική κατάπτωση της εγγυητικής
συμμετοχής του, ποσού 187,13€ (Γραμ Συστ. Παρακατ. Ν. 4613/09-10-2020 του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων) της 3ης πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών με αρ. Πρωτ.
200037/6011/29-09-2020 της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε..

2.Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών
χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα σχολικά έτη 2020-2021 και
2021-2022, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) από τη Π.Ε.
Φθιώτιδας, για το τμήμα ΝΕΟ 1 τον οικονομικό φορέα “Έλληνας Γεώργιος”, με ποσοστό
έκπτωσης 33%.

3.Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς
Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του
άρθρου 33 του Ν. 4713/2020, 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 με αρ. πρωτ. 200037/6011/29-09-2020 3ης
πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών (ΑΔΑΜ: 20PROC007391181) τον οικονομικό
φορέα “Έλληνας Γεώργιος”, με ποσοστό έπτωσης 33% για το τμήμα ΝΕΟ 1.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1549

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση του πρακτικού 1.3, περί παράτασης της προθεσμίας υποβολής
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - αποδεικτικά μέσα, της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 01/2020 με αρ. πρωτ. 141536/4255/17-07-
2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα
πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά
έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ,συνολικού
προϋπολογισμού 2.638.075,05 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων
προαίρεσης.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.231908/6970/10-
11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή επεσήμανε τα ακόλουθα :
“Γινόμαστε «μάρτυρες» ενός συστήματος το οποίο παρά τις προσαρμογές του μετά τις
παρεμβάσεις που κάναμε, κρατά τα δρομολόγια ανοικτά στις κλειστές συντεχνίες που το διέπουν
μέχρι σήμερα .Και γίνεται εμφανώς και πάλι στην Π.Ε. της Ευβοίας .Και αφορά τα θέματα 29-32
περίπου για τους ίδιους περίπου λόγους ,με την ασάφεια της διακήρυξης ,την ανοχή των
υπηρεσιών και την ευελιξία των προσωρινών αναδόχων.”
Συνεχίζοντας η κα Μπατζελή τόνισε :
“Δεν υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, κατά την κατάρτιση του
Μητρώου έπρεπε να έχουν ζητηθεί τα πλήρη στοιχεία που τους κατοχυρώνουν ως ικανούς και
επαρκείς, το ποινικό μητρώο, άδεια εργασίας είναι βασικά σε κάθε διαγωνισμό και δη στα
μαθητικά. Είναι από εκείνα τα δικαιολογητικά που εάν δεν κατατεθούν μπορεί να θεωρηθούν ότι
αλλοιώνουν την διαγωνιστική διαδικασία και τα αποτελέσματα. Επίσης πως μπορείτε να αφήνετε
«επ’αόριστον» την κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται με την αιτιολόγηση ότι οι
υπηρεσίες που τα εκδίδουν δεν λειτουργούν… Δεν ισχύει η προφορική αιτιολόγηση που μας
δίνετε διότι αυτά είναι τα βασικά δικαιολογητικά τα οποία υποχρεωτικά πρέπει να έχουν οι
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επαγγελματίες οδηγοί για την έκδοση αδείας τους. Επίσης προκαλεί προβληματισμό το γεγονός
ότι ισχύει για τους τρεις πρώτους εκτός από τον κ.Τσότρα που είναι ο τέταρτος. Διαμορφώνεται
για τα επόμενα 2 χρόνια σκηνικό κατανομής των μαθητικών δρομολογίων με λεωφορεία που θα
μοιράζουν «μισθώσεις» σε μικρότερα θέσεων μέσα. Οφείλετε να εφαρμόσετε την νομοθεσία και
δη να διασφαλίστε και να αντικρούσετε πολιτικές αθεμίτου ανταγωνισμού. Η Νομική Υπηρεσία να
γνωμοδοτήσει επί του θέματος.
Ψηφίζουμε ΚΑΤΑ.”

Ο κ. Χρονάς αιτιολόγησε τη ψήφο του ως ακολούθως :
“1.Δίδεται η εντύπωση πως το Υπεραστικό ΚΤΕΛ λειτουργεί ως μεσάζων…. Που εμείς εκτιμούμε
πως πρέπει να αποκλείεται από τους διαγωνισμούς.
2.Δεν κατανοούμε το αίτημα παράτασης στην υποβολή των δικαιολογητικών, εφόσον δεν
προβάλλεται σαφής και συγκεκριμένη αιτιολογία.
Για αυτούς τους λόγους…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση”

Ο κ.Δούρος ψήφισε ΛΕΥΚΟ και ανάφερε:“Εάν δεν υπήρχε αυτή η πλειοψηφία στο να περνούν
οι αλλαγές,θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει ένα πρόγραμμα σαν Περιφέρεια ,σαν ΕΝΠΕ,ώστε να
υπάρξει ένας συντονισμός.Δεν μπορούμε κάθε Τρίτη στην Ο.Ε. να μαζεύουμε τα απόνερα ενός
συστήματος το οποίο είναι λάθος και στον προγραμματισμό του και στο πως δίνονται τα
χρήματα,έχουμε διαθέσει σαν Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας περί των 19 εκ. για μαθητικά
δρομολόγια. Και βρισκόμαστε σε μια αναρχία μοιράζοντας τα 19 εκ.”

Ο κ.Σιαλμάς ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Ο κ.Αναγνωστάκης αιτιολόγησε την ψήφο του λέγοντας:
“Υιοθετώντας το σκεπτικό του κ. Δούρου και παίρνοντας ως βάση τα πληροφοριακά στοιχεία της
κα Σωτηρίου οι οικονομικοί φορείς όφειλαν να έχουν καταθέσει τα πιστοποιητικά από πριν.
Η επιτροπή είχε να επιλέξει ανάμεσα στα δύο σενάρια, είτε να τα χαρακτηρίσει άγονα είτε να
δώσει παράταση δημιουργώντας προβλήματα τόσο στην Ο.Ε. αλλά και στην εξέλιξη της
διαδικασίας μαθητικών δρομολογίων .
Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, θα καταψηφίσουμε έχοντας ως στόχο την βελτίωση των
μαθητικών δρομολογίων και όχι να τιμωρηθούν τα παιδιά. Εξάλλου ,όπως διευκρίνισε η κα
Σωτηρίου τα παιδιά μετακινούνται με βάση το επίδομα μετακίνησης που παίρνουν.
Η σωστότερη διαδικασία θα είναι η επαναπροκήρυξη των δρομολογίων. έτσι ώστε να δοθεί το
σαφές μήνυμα από την Περιφερειακή Αρχή ότι όταν κάποιος είναι ασυνεπής στην
προβλεπόμενη διαδικασία θα αποβάλλεται και φυσικά ότι θα πρέπει να τηρεί τους όρους και όχι
να παίζει με το σύστημα και με την Περιφέρεια. Καταψηφίζουμε”.

Ο κ.Τασιός δήλωσε τα ακόλουθα:“η δαπάνη των μαθητικών δρομολογίων έχει μειωθεί
σημαντικά από τότε που μπήκε η διαδικασία των προκηρύξεων και του ν.4412,ειδικά στην
Εύβοια το κόστος ανά μαθητή είναι αρκετά μειωμένο και αυτό σημαίνει ότι γίνεται καλός
σχεδιασμός δρομολογίων”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1.Εγκρίνει το πρακτικό 1.3/08-10-2020 (ολοκληρώθηκε στις 29-10-2020) της Επιτροπής
διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών που αφορά την αξιολόγηση των
αιτημάτων των προσωρινών αναδόχων ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΡΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν ΕΥΒΟΙΑΣ, για παράταση της
προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για τη διαγωνιστική
διαδικασία της 01/2020 με αρ. πρωτ. 141536/4255/17-07-2020 πρόσκλησης για την υποβολή
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προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020
(20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ
(ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023
με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 2.638.075,05 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος:
95058).

2.Χορηγεί παράταση στους κάτωθι προσωρινούς αναδόχους, της 01/2020 με αρ. πρωτ.
141536/4255/17-07-2020 πρόσκλησης, για την κατηγορία Α <<ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ>>, για την
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών «προσωρινού Αναδόχου – Αποδεικτικά μέσα»,
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5.3.2 της με αρ. πρωτ.
96276/2990/27-05-2020 διακήρυξης μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών της Δ/νσης
Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ευβοίας για την ανάθεση συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών για
την μεταφορά μαθητών Π.Ε. Εύβοιας για τα σχολικά έτη 2020-2023, καθώς διαπιστώθηκε ότι
εμπρόθεσμα υπέβαλλαν αίτημα για την παράταση της προθεσμίας υποβολής συνοδευόμενο
από τα αποδεικτικά έγγραφα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1550

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση του πρακτικού 3.3, περί παράτασης της προθεσμίας υποβολής
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα, της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 03/2020 με αρ. πρωτ. 144143/4320/21-07-
2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8
ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01)

Α/
Α Οικονομικός Φορέας Αίτηματα για παράταση προθεσμίας

1

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν
ΕΥΒΟΙΑΣ

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου για τους KACKA
JOLANDA ,ΒΟΖΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ,
ΚΟΥΤΣΟΥΝΙΑ ΒΑΣΣΑ, ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΡΟΓΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ , ΛΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ
ΚΟΥΡΚΟΥΤΖΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. Πιστοποιητικά Υγείας για τους ΚΟΥΡΚΟΥΤΖΕΛΟ
ΙΩΑΝΝΗ και ΛΥΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ.
3. Ανανέωση αδειών οδήγησης για τους ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΥΡΚΟΥΤΖΕΛΟΥ και ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΥΚΟΥ

2
Κ Τ Ε Λ ΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου Θωϊδη Δημήτριου
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου Κακαβά Αναστάσιου

3 ΤΡΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ,
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου Παπαγρηγόρη
Εμμανουήλ.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου Πέτρου Νικολάου.
3. Πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναγκαστική διαχείριση, περί μη
υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης.
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Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων
Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας
Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του
ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 302.912,01 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και
των δικαιωμάτων προαίρεσης.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.230793/6947/10-
11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς αιτιολόγησε τη ψήφο του ως ακολούθως :
“1.Δίδεται η εντύπωση πως το Υπεραστικό ΚΤΕΛ λειτουργεί ως μεσάζων…. Που εμείς εκτιμούμε
πως πρέπει να αποκλείεται από τους διαγωνισμούς.
2.Δεν κατανοούμε το αίτημα παράτασης στην υποβολή των δικαιολογητικών, εφόσον δεν
προβάλλεται σαφής και συγκεκριμένη αιτιολογία.
Για αυτούς τους λόγους…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση”

Η κα Μπατζελή χρησιμοποιώντας την ίδια επιχειρηματολογία με το θέμα 29ο ψήφισε ΚΑΤΑ.

Οι κ.κ.Δούρος,Σιαλμάς ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1.Εγκρίνει το πρακτικό 3.3/13-10-2020 (ολοκληρώθηκε στις 29-10-2020) της Επιτροπής
διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών που αφορά την αποσφράγιση
των αιτημάτων του προσωρινού αναδόχου ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν ΕΥΒΟΙΑΣ για
παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για την
διαγωνιστική διαδικασία της 03/2020 με αρ. πρωτ. 144143/4320/21-07-2020 πρόσκλησης
για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της
96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
«Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης
χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021,
2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού
302.912,01 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α
Συστήματος: 95261).

2..Χορηγεί παράταση στον προσωρινό ανάδοχο, «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν ΕΥΒΟΙΑΣ», της
03/2020 πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 144143/4320/21-07-2020 της κατηγορίας Γ <<ΕΔΧ ΕΩΣ 8
ΘΕΣΕΩΝ>> για την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών «προσωρινού Αναδόχου –
Αποδεικτικά μέσα», σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, για όσο χρόνο απαιτηθεί για την
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5.3.2 της
με αρ. πρωτ. 96276/2990/27-05-2020 διακήρυξης μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών
της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ευβοίας για την ανάθεση συμβάσεων παροχής
Υπηρεσιών για την μεταφορά μαθητών Π.Ε. Εύβοιας για τα σχολικά έτη 2020-2023, καθώς
διαπιστώθηκε ότι εμπρόθεσμα υπέβαλλε αίτημα για την παράταση της προθεσμίας υποβολής
συνοδευόμενο από τα αποδεικτικά έγγραφα.

Α/Α Οικονομικός Φορέας Αίτηματα για παράταση προθεσμίας
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1551

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση των πρακτικών 5.1 και 5.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών της 05/2020 με αρ. πρωτ. 211626/6390/12-10-2020 πρόσκλησης
για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της
96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των
άγονων δρομολογίων της 01/2020 με αρ. πρωτ. 141536/4255/17-07-2020 πρόσκλησης
«Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης
χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021,
2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού
317.668,78 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.240531/7165/12-
11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς αιτιολόγησε τη ψήφο του αναπτύσσοντας τις ακόλουθες θέσεις :
“1.Φαίνεται πως το Υπεραστικό ΚΤΕΛ τείνει να μονοπωλήσει την μεταφορά των μαθητών…..
2.Ο τρόπος που διαμορφώνεται η διαγωνιστική διαδικασία δεν επιτρέπει την καλή
παρακολούθηση και τον ουσιαστικό έλεγχο της….
Για αυτό ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την Ψηφοφορία…… Επισημαίνοντας τις πολιτικές ευθύνες των
αρμόδιων Υπουργείων και της Κυβέρνησης, που διατηρούν σε ισχύ ένα τέτοιο νομοθετικό
πλαίσιο για τα μαθητικά δρομολόγια.
Επισημαίνουμε, επίσης, την άρνηση της Περιφερειακής αρχής να βάλει μια τάξη στο ζήτημα,
απορρίπτοντας σιωπηρά την πρόταση της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ :
Ενιαία κριτήρια και κοινό τρόπο προσδιορισμού των μαθητικών δρομολογίων σε όλες τις
Περιφερειακές Ενότητες…..
Μετά από συγκεκριμένη μελέτη του ζητήματος και προκειμένου να υπάρξει ολοκληρωμένο
πλαίσιο αιτιολόγησης της δαπάνης, ζητάμε :
• Να εξασφαλιστεί η διαρκής και ουσιαστική συνεργασία με τις Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης …..
• Με βάση τα μαθητολόγια και τους τόπους κατοικίας των μαθητών να δημιουργηθούν
σταθερές διαδρομές για την μεταφορά τους…..
• Με βάση των αριθμό των μαθητών που μετακινούνται σε κάθε διαδρομή να επιλεχθούν τα
κατάλληλα και συμφέροντα ασφαλή μεταφορικά μέσα…..
• Ό,τι στην πορεία αλλάζει, να αλλάξει μετά από έγγραφο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
• Κρίνουμε αναγκαία την ουσιαστική παρέμβαση για την αξιοποίηση όλων των ταξί που
δύνανται να χρησιμοποιηθούν σε κάθε περιοχή με το μικρότερο κόστος.
• Άμεσα να υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση με σκοπό την νομοθετική ρύθμιση για την
παγίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας.”

Οι κ.κ.Δούρος,Σιαλμάς,Αναγνωστάκης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

1

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν
ΕΥΒΟΙΑΣ

1.Απόσπασμα ποινικού μητρώου για τον
ΜΩΡΑΪΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
2.Πιστοποιητικά Υγείας για τους ΛΟΥΚΟ
ΣΤΑΜΑΤΙΟ και ΜΩΡΑΪΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ .
3. Ανανέωση αδειών οδήγησης για τον
ΛΟΥΚΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟ
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Η κα Μπατζελή ανέφερε“:Ψηφίζουμε ΚΑΤΑ και αναρωτιόμαστε εάν στον διαγωνισμό αυτό ο
προσωρινός ανάδοχος που είναι ίδιος με το 29ο κατάθεσε τα δικαιολογητικά που καθυστερεί επ’
αόριστο στο εν λόγο θέμα.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1.Εγκρίνει το πρακτικό 5.1/10-11-2020 (ολοκληρώθηκε στις 12-11-2020) της Επιτροπής
διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών που αφορά την αποσφράγιση και
έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών της 05/2020 με αρ. πρωτ.
211626/6390/12-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007460824 2020-10-12) πρόσκλησης για την
υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-
2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων
της 01/2020 με αρ. πρωτ. 211626/6390/12-10-2020 πρόσκλησης «Μεταφοράς μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με
την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 317.668,78 € συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 100236).

2.Εγκρίνει τους κάτωθι οικονομικούς φορείς των οποίων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν
αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών σύμφωνα με το πρακτικό 5.1/10-11-2020 (ολοκληρώθηκε στις 12-11-2020) της
Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ
Α ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦ.

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1
ΚΑΠΠΕΣ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ,ΔΗΜΗ
ΤΡΙΟΣ

Α20 ΗΑΝ2405 ΔΕΚΤΗ

2
ΠΕΡΛΕΠΕΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΠΑΝΑΓΙ
ΩΤΗΣ

Α20 ΜΙΡ8561 ΔΕΚΤΗ

3

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ Ν
ΕΥΒΟΙΑΣ

Α5 ΧΑΡ5788 ΔΕΚΤΗ

Α11 ΧΑΡ4860 ΔΕΚΤΗ

3.Εγκρίνει το πρακτικό 5.2/10-11-2020 (ολοκληρώθηκε στις 12-11-2020) της Επιτροπής
διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών που αφορά την αποσφράγιση και
έλεγχο των Οικονομικών Προσφορών της 05/2020 με αρ. πρωτ. 211626/6390/12-10-2020
(ΑΔΑΜ: 20PROC007460824 2020-10-12) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την
κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296
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2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων της 01/2020 με αρ. πρωτ.
211626/6390/12-10-2020 πρόσκλησης «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας
Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ,
συνολικού προϋπολογισμού 317.668,78 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των
δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 100236).

4.Αναδεικνύει τους κάτωθι οικονομικούς φορείς των οποίων οι οικονομικές προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, ως προσωρινοί
ανάδοχοι, σύμφωνα με το πρακτικό 5.2/10-11-2020 (ολοκληρώθηκε στις 12-11-2020) της
Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών

Α/
Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟ

ΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜ

Α

ΑΡΙΘΜΟ
Σ

ΚΥΚΛΟΦ
.

ΤΙΜΗ ΕΚΠΤΩΣ
Η

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ /
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(ΑΡ.ΚΥΚΛ. - ΤΙΜΗ -
ΕΚΠΤΩΣΗ - ΕΔΡΑ)

1 2
ΠΕΡΛΕΠΕΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤ
ΗΣ

Α20 ΜΙΡ856
1 162,00 € 11,00

%

(α) ΚΑΠΠΕΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ,Δ
ΗΜΗΤΡΙΟΣ
(ΗΑΝ2405 -
162,00 € -
11,00% -
ΕΔΡΑ:ΝΑΙ)

2 3

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν
ΕΥΒΟΙΑΣ

Α5 ΧΑΡ57
88 58,76 € 0,00%

Α11 ΧΑΡ48
60 58,76 € 0,00%

5.Αναδεικνύει το κάτωθι δρομολόγιο, ως άγονο καθώς μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
αξιολόγησης των προσφορών δεν προέκυψε προσωρινός ανάδοχος, σύμφωνα με το πρακτικό
5.2/10-11-2020 (ολοκληρώθηκε στις 12-11-2020) της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού
και Αξιολόγησης Προσφορών

Α/
Α

ΤΜΗ
ΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ

ΟΥ
ΜΕΣΟΝ

1 Α30 ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ -
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 1060 ΜΕΓ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

6.Εγκρίνει την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο.

7. Εγκρίνει την κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών
δρομολογίων στους προαναφερόμενους (σημείο 4 της παρούσας εισήγησης) προσωρινούς
αναδόχους, βάσει των διατάξεων του αρ. 33 παρ.1 του Ν.4713/2020 (Α΄147).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1552

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση των πρακτικών 6.1 και 6.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών της 06/2020 με αρ. πρωτ. 212318/6403/13-10-2020 πρόσκλησης
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για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της
96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των
άγονων δρομολογίων της 02/2020 με αρ. πρωτ. 142832/4292/20-07-2020 πρόσκλησης
«Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης
χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021,
2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού
229.616,11 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης».

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.232651/7135/12-
11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Οι κ.κ.Δούρος,Σιαλμάς,Αναγνωστάκης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

Ο κ. Χρονάς αιτιολόγησε τη ψήφο του αναπτύσσοντας τις ακόλουθες θέσεις :
“1.Φαίνεται πως το Υπεραστικό ΚΤΕΛ τείνει να μονοπωλήσει την μεταφορά των μαθητών…..
2.Ο τρόπος που διαμορφώνεται η διαγωνιστική διαδικασία δεν επιτρέπει την καλή
παρακολούθηση και τον ουσιαστικό έλεγχο της….
Για αυτό ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την Ψηφοφορία…… Επισημαίνοντας τις πολιτικές ευθύνες των
αρμόδιων Υπουργείων και της Κυβέρνησης, που διατηρούν σε ισχύ ένα τέτοιο νομοθετικό
πλαίσιο για τα μαθητικά δρομολόγια.
Επισημαίνουμε, επίσης, την άρνηση της Περιφερειακής αρχής να βάλει μια τάξη στο ζήτημα,
απορρίπτοντας σιωπηρά την πρόταση της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ :
Ενιαία κριτήρια και κοινό τρόπο προσδιορισμού των μαθητικών δρομολογίων σε όλες τις
Περιφερειακές Ενότητες…..
Μετά από συγκεκριμένη μελέτη του ζητήματος και προκειμένου να υπάρξει ολοκληρωμένο
πλαίσιο αιτιολόγησης της δαπάνης, ζητάμε :
• Να εξασφαλιστεί η διαρκής και ουσιαστική συνεργασία με τις Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης …..
• Με βάση τα μαθητολόγια και τους τόπους κατοικίας των μαθητών να δημιουργηθούν
σταθερές διαδρομές για την μεταφορά τους…..
• Με βάση των αριθμό των μαθητών που μετακινούνται σε κάθε διαδρομή να επιλεχθούν τα
κατάλληλα και συμφέροντα ασφαλή μεταφορικά μέσα…..
• Ό,τι στην πορεία αλλάζει, να αλλάξει μετά από έγγραφο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
• Κρίνουμε αναγκαία την ουσιαστική παρέμβαση για την αξιοποίηση όλων των ταξί που
δύνανται να χρησιμοποιηθούν σε κάθε περιοχή με το μικρότερο κόστος.
• Άμεσα να υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση με σκοπό την νομοθετική ρύθμιση για την
παγίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας.”

Η κα Μπατζελή ψήφισε ΚΑΤΑ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1.Εγκρίνει το πρακτικό 6.1/02-11-2020 (ολοκληρώθηκε στις 06-11-2020) της Επιτροπής
διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών που αφορά την αποσφράγιση και
έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών της 06/2020 με αρ. πρωτ.
212318/6403/13-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007469745 2020-10-13) Πρόσκλησης για την
υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της
96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των άγονων
δρομολογίων της 02/2020 με αρ. πρωτ. 142832/4292/20-07-2020 πρόσκλησης «Μεταφοράς
μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής
αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 &
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2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 229.616,11 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος:
100246).

2.Εγκρίνει τον κάτωθι οικονομικό φορέα του οποίου η τεχνική προσφορά κρίθηκε αποδεκτή
κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών σύμφωνα
με το πρακτικό 6.1/02-11-2020 (ολοκληρώθηκε στις 06-11-2020) της Επιτροπής διενέργειας
του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟ

ΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ

ΕΝΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦ.

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ Ν
ΕΥΒΟΙΑΣ

Β9 ΧΑΡ6085 ΔΕΚΤΗ

3.Εγκρίνει το πρακτικό 6.2 /10-11-2020 της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών που αφορά την αποσφράγιση και έλεγχο των Οικονομικών
Προσφορών της 06/2020 με αρ. πρωτ. 212318/6403/13-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007469745
2020-10-13) Πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» , των άγονων δρομολογίων της 02/2020 με αρ. πρωτ. 142832/4292/20-07-2020
πρόσκλησης, στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01)
Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας &
Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία
σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού
προϋπολογισμού 229.616,11 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων
προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 100246).

4.Αναδεικνύει τον κάτωθι οικονομικό φορέα, του οποίου η οικονομική προσφορά κρίθηκε
αποδεκτή κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, ως προσωρινό ανάδοχο,
σύμφωνα με το πρακτικό 6.2 /10-11-2020 της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡ

ΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ
ΤΜΗΜ
Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦ. ΤΙ

Μ
Η

Π
ΡΟ

ΣΦ
Ο
Ρ

Α
Σ ΕΚΠΤ

ΩΣΗ

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ /
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(ΑΡ.ΚΥΚΛ. - ΤΙΜΗ -
ΕΚΠΤΩΣΗ - ΕΔΡΑ)

1 1

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ Ν
ΕΥΒΟΙΑΣ

Β9 ΧΑΡ6085 42,90
€

0,00
%
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5.Αναδεικνύει τα κάτωθι δρομολόγια, ως άγονα καθώς μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
αξιολόγησης των προσφορών δεν προέκυψαν προσωρινοί ανάδοχοι, σύμφωνα με το πρακτικό
6.2 /10-11-2020 της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών

Α/
Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

Υ
ΜΕΣΟΝ

1 Β20 ΠΛΑΤΑΝΑ-ΠΑΡ. ΚΥΜΗΣ -ΚΥΜΗ &
ΕΠΙΣΤΡ. 968 ΜΙΚ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

2 Β24 ΚΟΣΚΙΝΑ-ΑΛΩΝΙΑ-ΚΡΙΕΖΑ &
ΕΠΙΣΤΡ. 1081 ΜΙΚ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

3 Β26
ΜΑΛΕΤΙΑΝΟΙ-ΒΙΤΑΛΑ-
ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ -ΚΑΛΗΜΕΡΙΑΝΟΙ-
ΚΥΜΗ & ΕΠΙΣΤΡ.

1102 ΜΙΚ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

4 Β27 ΜΙΣΟΚΑΜΠΟΣ-ΚΥΜΗ & ΕΠΙΣΤΡ. 1114 ΜΙΚ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

5 Β8
ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΥΡΓΑΚΙ-
ΚΑΝΑΛΙΑ)-ΑΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΓΥΜΝΟΥ)-ΓΥΜΝΟ

1155 ΜΙΚ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

6.Εγκρίνει την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο.

7.Εγκρίνει την κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών
δρομολογίων στους προαναφερόμενους (σημείο 4 της παρούσας εισήγησης) προσωρινούς
αναδόχους, βάσει των διατάξεων του αρ. 33 παρ.1 του Ν.4713/2020 (Α΄147).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1553

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση Πρακτικού 7ου της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών των
δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-
2023.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 237486/7114/10-
11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς επιχειρηματολόγησε λέγοντας τα εξής :“Είναι τραγικό…… η Επιτροπή δίνει
παράταση σε συγκεκριμένο διαγωνιζόμενο να φέρει πολλά δικαιολογητικά που λείπουν….. Ενώ
την έλλειψη δύο ΑΦΜ, που θεωρούμε εντελώς απίθανο να μην υπάρχουν δεν προσπαθεί να την
συμπληρώσει με μια απλή επικοινωνία….
Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την συγκεκριμένη λειτουργία….
Για αυτό ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την Ψηφοφορία.”

Η κα Μπατζελή δήλωσε:“Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ διότι για την μη αναγραφή του ΑΦΜ του αιτούντος
για ένταξη στο Μητρώο, όπου θα μπορούσε να το αναζητήσει η υπηρεσία και προφορικώς ή και
να συμπληρωθεί σε επόμενη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, είναι αυστηρή και τον
διαγράφει από την λίστα. Θα θέλαμε γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας.”

Οι κ.κ.Δούρος,Σιαλμάς,Αναγνωστάκης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

ΑΔΑ: ΨΥ4Τ7ΛΗ-Λ4Ξ
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ.7/05-11-2020 Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο «Μεταφορά
Μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής
αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022
& 2022-2023.

2.Απορρίπτει τις αιτήσεις συμμετοχής των οικονομικών φορέων «ΡΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» και «ΛΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ», λόγω της ουσιώδους παράληψης
αναγραφής του ΑΦΜ, στα στοιχεία των οικονομικών φορέων, στο «Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες
σχετικά με τον οικονομικό φορέα» της αίτησης συμμετοχής (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το σκεπτικό
του 7ου Πρακτικού και τον κάτωθι πίνακα, και την μη ένταξη τους στο αντίστοιχο μητρώο .

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΤΟΥΣ ΣΤΟ Δ.Σ.Α.

Α/
Α Οικονομικός Φορέας

Αριθμός
απάντη
σης

Ημερομηνία και
ώρα απάντησης

Κατηγορία
(Μεταφορι
κό μέσο)

Παρατηρήσεις

1 ΡΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 196449 28/10/2020

09:49:58 Δ

Απορρίπτεται λόγω
απουσίας
αναγραφής του
ΑΦΜ, στα στοιχεία
του οικονομικού
φορέα, στο «Μέρος
ΙΙ: Πληροφορίες
σχετικά με τον
οικονομικό φορέα»
της αίτησης
συμμετοχής (ΕΕΕΣ).

2 ΛΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 196830 30/10/2020

21:13:26 Δ

Απορρίπτεται λόγω
απουσίας
αναγραφής του
ΑΦΜ, στα στοιχεία
του οικονομικού
φορέα, στο «Μέρος
ΙΙ: Πληροφορίες
σχετικά με τον
οικονομικό φορέα»
της αίτησης
συμμετοχής (ΕΕΕΣ).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1554

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 34ο:α)Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεάς και του Δήμου Δελφών για το έργο: «Παροχή Υπηρεσίας Εκχιονισμού στο Δημοτικό
Δίκτυο Δήμου Δελφών,"Περιοχή Μπαλαλούκα" Παρνασσού»,β)εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη
για την υπογραφή της ,γ)ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.221578/2088/06-

ΑΔΑ: ΨΥ4Τ7ΛΗ-Λ4Ξ



89

11-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και αναφέρει τα
κάτωθι:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με βάση το σχετικό έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας προς την Υπηρεσία μας και
των συνημμένων σε αυτό, προτείνεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου Δελφών, για το έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ "ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ"
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ»
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση αφορά στην ανάληψη της ευθύνης εκχιονισμού από την
Π.Ε. Φωκίδας του Οδικού Δικτύου της Δ.Ε. Παρνασσού (θέση Μπαλαλούκα) του Δήμου
Δελφών που είναι στα όρια της Π.Ε. Φωκίδας και πρέπει η ιδία να κάνει τον σχεδιασμό και να
αναπτύξει τα αναγκαία μέσα που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην ορθολογική αντιμετώπιση
έκτακτων περιστατικών Πολιτικής Προστασίας που ειδικότερα εστιάζεται στην διαχείριση του
τρόπου Εκχιονισμού του συγκεκριμένου σημείου, στη θέση ‘Μπαλαλούκα’ από Φτερόλακα έως
Κελάρια.
Ο Δήμος Δελφών κατά την κοινή σύσκεψη για την αντιμετώπιση του αποχιονισμού στους
οδικούς άξονες ευθύνης του, διατύπωσε την αδυναμία εκχιονισμού του δημοτικού οδικού
δικτύου που ευρίσκεται στην περιοχή Άνω Πολυδρόσου εως Φτερόλακα – Κελαρια
Παρνασσού αλλά αναλαμβάνει την προμήθεια των απαιτούμενων ποσοτήτων άλατος για τον
εκχιονισμό της περιοχής αυτής.
Η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης του έργου, αφού ο Δήμος
Δελφών αδυνατεί οικονομικά να προβεί στην υλοποίηση του έργου ενώ η Περιφέρεια
δεν έχει την σχετική αρμοδιότητα.
Από την παρούσα προγραμματική σύμβαση θα προκύψουν οικονομικά και κοινωνικά οφέλη
λόγω του μικρότερου κόστους και της αποτελεσματικότερης εφαρμογής του Εκχιονισμού του
Οδικού Δικτύου της Δ.Ε. Παρνασσού (θέση Μπαλαλούκα) του Δ. Δελφών και στα όρια της Π.Ε.
Φωκίδας.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της ΣΑΕΠ566 και συγκεκριμένα θα βαρύνει τις
πιστώσεις του ενάριθμου 2014ΕΠ56600016 με τίτλο “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ
ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.
ΦΩΚΙΔΑΣ”.

ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
"ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ" ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ»

από πιστώσεις της ΣΑΕ566, ενάριθμο 2014ΕΠ56600016, με τίτλο
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ &

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ »

Στο Λαμία, σήμερα την ............/........./ 2020 , 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 & Φορέας Υλοποίησης)
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2. Ο Δήμος ΔΕΛΦΩΝ , που εδρεύει στην Άμφισσα (µε ΑΦΜ: 998592151) και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Α. ΤΑΓΚΑΛΗ (Κύριος του έργου ),

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

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

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

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

 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.

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

 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.

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

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

 Του ν. 4714/31-7-2020 άρθρο 132 “Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων
ΟΤΑ α και β βαθμού”

και έχοντας υπόψη:
1. Την με α.π. 41855/28-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΝΜ346ΜΤΛΡ-ΖΕΘ) έγκριση της ΣΑΕΠ566 έτους

2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την µε αριθ. 218/2020 (ΑΔΑ: 6ΛΨΑ7ΛΗ-ΟΡΒ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της

Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε την οποία εγκρίθηκε ο πίνακας υποέργων που θα
χρηματοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν από πιστώσεις του ενάριθμου 2014ΕΠ56600016 της
ΣΑΕΠ566.

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

4. Την µε αριθμ. 301/29-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΣΩΜΩ9Θ-7ΞΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Δελφών µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για
την υπογραφή της ο ορισμός εκπροσώπου µε τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των κατοίκων που διαμένουν στα διοικητικά όρια της Π.Ε.
Φωκίδας, και ιδίως στο Δήμο Δελφών, σε συνδυασμό με την ανάγκη προστασίας του
περιβάλλοντος, στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης, συνηγορούν στην υπογραφή της
παρούσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και του
Δήμου Δελφών, σύμφωνα την κείμενη Νομοθεσία.

ΑΔΑ: ΨΥ4Τ7ΛΗ-Λ4Ξ



91

Από την παρούσα προγραμματική σύμβαση θα προκύψουν οικονομικά και κοινωνικά οφέλη
λόγω του μικρότερου κόστους και της αποτελεσματικότερης εφαρμογής του Εκχιονισμού του
Οδικού Δικτύου της Δ.Ε. Παρνασσού (θέση Μπαλαλούκα) του Δ. Δελφών και στα όρια της Π.Ε.
Φωκίδας.
Για την επιτυχή εκτέλεση του προγράμματος που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας
σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη εκφράζουν τη βούλησή τους για συνεργασία με βάση τους
όρους της σύμβαση αυτής.

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών, με
σκοπό την υλοποίηση του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ "ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ" ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ», που θα
χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΣΑΕΠ566 και συγκεκριμένα του ενάριθμο 2014ΕΠ56600016.
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση αφορά στην ανάληψη της ευθύνης εκχιονισμού από την
Π.Ε. Φωκίδας του Οδικού Δικτύου της Δ.Ε. Παρνασσού (θέση Μπαλαλούκα) του Δ. Δελφών
που είναι στα όρια της Π.Ε. Φωκίδας και πρέπει η ιδία να κάνει τον σχεδιασμό και να αναπτύξει
τα αναγκαία μέσα που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην ορθολογική αντιμετώπιση έκτακτων
περιστατικών Πολιτικής Προστασίας που ειδικότερα εστιάζεται στην διαχείριση του τρόπου
Εκχιονισμού του συγκεκριμένου σημείου, στη θέση ‘Μπαλαλούκα’ από Φτερόλακα έως Κελάρια.
Έναντι αυτού ο Δήμος Δελφών αναλαμβάνει την προμήθεια αλατιού για εκχιονισμό

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο θα εκτελεστεί στο οδικό δίκτυο της Δ.Ε. Παρνασσού (θέση ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ) του
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει:

• Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με την Νομοθεσία
Δημοσίων Συμβάσεων.

• Την διαχείριση και υλοποίηση του έργου
• Την χρηματοδότηση του έργου, από πιστώσεις του ενάριθμου 2014ΕΠ56600016, την

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

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

• Τον ορισμό εκπροσώπου της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Β. Ο Δήμος ΔΕΛΦΩΝ αναλαμβάνει:
 Τον ορισμό εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για τον εκχιονισμό του

εν λόγω οδικού δικτύου
 Αναλαμβάνει να παρέχει στον Φορέα Υλοποίησης τις απαιτούμενες ποσότητες άλατος για

τον εκχιονισμό του Δημοτικού οδικού δικτύου που ορίζεται από τη θέση Φτερόλακα έως
Κελάρια και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του δήμου Δελφών με ΚΑ 705-6693.001 και
ανατεθεί με ΑΔΑ: 9ΕΗ2Ω9Θ-5ΧΥ το απαιτούμενο πόσο.

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

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

ΑΡΘΡΟ 5 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
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1. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 74.000,00 €, στο οποίο
συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α.
2. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ566 και συγκεκριμένα θα βαρύνει τις
πιστώσεις του ενάριθμου 2014ΕΠ56600016, σύμφωνα με την µε 218/3-09-2020 (ΑΔΑ:
6ΛΨΑ7ΛΗ-ΟΡΒ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε
την οποία εγκρίθηκε ο πίνακας υποέργων του ενάριθμου.
3. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σταδιακά μετά από την παραλαβή των εργασιών
σύμφωνα µε τις διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων.
4. Οι πληρωμές στο έργο θα πραγματοποιούνται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης,
σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις,
5. Κάθε αυξηση της συμβατικής δαπάνης βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του Δήμου Δελφών.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της έως 31/12/2021. Οι
υπηρεσίες εκχιονισμού και αντιμετώπισης του πάγου επί του ανωτέρω, δημοτικού οδικού
δικτύου, θα εκτελούνται κατά τόπους, κατά τις περιόδους που εμφανίζονται φαινόμενα
χιονοπτώσεων έως 30-04-2021. Οι πληρωμές του έργου θα διενεργούνται έως 31-12-2021.
2. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται, έως δύο (2)
μήνες, µε έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης
της Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Τα συμβαλλόμενα μέρη για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ορίζουν Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου. Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) µέλη,
εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, µε τους νόμιμους αναπληρωτές τους, και ειδικότερα:
Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας :
 Τον Καραδήμο Λουκά Προϋστάμενο Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φωκίδας, ως πρόεδρο,

με Αναπληρωτή τον Κάββουρα Κων/νο υπάλληλο της Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε.
Φωκίδας

Δύο εκπροσώπους του Δήμου Δελφών :
 Τον Ευάγγελο Κούσουλα Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού με Αναπληρωτή

τον Αθανάσιο Αδαμάκο Δημοτικό Σύμβουλο Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού.
 Τον Χαρίλαο Αγαπητό Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου

Δελφών με Αναπληρωτή τον Ιωάννη Μανανά Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Γραβιάς.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ειδικότερα τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα µε τους
όρους αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται για την πληρωμή
κάθε λογαριασμού - πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρμοδίως από τη Διευθύνουσα
Υπηρεσία.
β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη
υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης
γ) ενημερώνεται για την υλοποίηση του έργου
δ) εισηγείται αιτιολογημένα στους συμβαλλόμενους για την ανάγκη τροποποίησης των όρων
της προγραμματικής σύμβασης.
ε) Συγκαλείται στο τέλος κάθε εκχιονισμού και επιλαμβάνεται τυχόν προβλημάτων ή
διαφωνιών που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν
μπορεί να δώσει λύση απευθύνεται στα αρμόδια συλλογικά όργανα των Συμβαλλομένων
(Περιφερειακό - Δημοτικό Συμβούλιο)

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 μήνααπό την υπογραφή της σύμβασης και έκτακτα όταν το
ζητήσει έστω και ένα τακτικό µέλος της. Κάθε θέμα που αφορά τον τόπο και τον χρόνο των
συνεδριάσεων ρυθμίζεται με σχετικές αποφάσεις – προσκλήσεις του προέδρου. Η Επιτροπή
αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα, µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων
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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 της
Πράξης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου, και τη σύμφωνη
γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
Η ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης, δεν μπορεί να
συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.

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

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

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

Για το
Δήμο Δελφών

Για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος

Ο Δήμαρχος Ο Περιφερειάρχης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΤΑΓΚΑΛΗΣ ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ

*************************************************************************************************************
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Ο κ.Δούρος έκανε μία γενική τοποθέτηση αναφερόμενος στα τρία θέματα (34,35,36)
Προγραμματικών Συμβάσεων ,τονίζοντας ότι αποτελούν θέματα που πρέπει να απασχολούν το
Π.Σ.και πρότεινε να παρθεί ομόφωνη απόφαση για μεταφορά τους στο Π.Σ.

Οι κ.κ.Χρονάς,Αναγνωστάκης,Μπατζελή συμφώνησαν με την πρόταση του κ.Δούρου.

Ο Αντιπρόεδρος επεσήμανε ότι όπως ειπώθηκε από τον Περιφερειάρχη στην προηγούμενη
συνεδρίαση της Ο.Ε.,τα θέματα αυτά τα έχουν ξαναδεί στο Π.Σ. όταν ενέκριναν τη
χρηματοδότησή τους,πρόκειται για συμβάσεις και καλώς έρχονται στην Ο.Ε. εδώ και τρεις μήνες
ενώ πρόσθεσε ότι δεν χρειάζεται να προστίθεται γραφειοκρατία.

Ο κ.Σιαλμάς εξέφρασε τη θέση του λέγοντας:“Θεωρώ ότι αν το Περιφερειακό Συμβούλιο
συνεδρίαζε πιο τακτικά ,πράγματι τα θέματα των Προγραμματικών Συμβάσεων θα μπορούσαν να
εισαχθούν,έχω την ίδια άποψη ότι αυτά τα θέματα πρέπει να συζητιούνται στο Π.Σ.
Ωστόσο,επειδή στην Ο.Ε. είναι όλοι οι επικεφαλείς των παρατάξεων και έχουμε καλύτερη
δυνατότητα να τα συζητάμε μπορούμε να τα συζητήσουμε και εδώ.”

Ο κ.Αναγνωστάκης αιτιολόγησε τη ψήφο του αναφέροντας τα ακόλουθα:
“Πιστεύουμε ότι οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες πρέπει να παραμείνουν στο Π.Σ., με βάση το
σκεπτικό που έχουμε καταθέσει. Υποστηρίζουμε την άποψη του κ. Δούρου. Έστω και ένας από
την Ο.Ε. να είναι κατά, δεν μπορεί δυστυχώς να παραπεμφθεί στο Π.Σ.
Η θέση της Περιφερειακής Αρχής είναι αντιφατική.
Από τη μια ισχυρίζεστε ότι θα δοθεί η δυνατότητα στο Π.Σ. να διατηρήσει, έστω και άτυπα και με
τη δική σας συναίνεση, τις αρμοδιότητες και από την άλλη επιμένετε να υιοθετείτε μια άλλη λογική,
να μην συζητηθεί στο Π.Σ. Υπάρχει πολιτικό κόστος, για αυτή τη δικολαβίστικη πρακτική σας.
Ψηφίζω ΛΕΥΚΟ”.

Ο κ.Χρονάς αρχικά εξέφρασε την θέση της παράταξής του όσον αφορά την εισαγωγή προς
συζήτηση των Προγραμματικών Συμβάσεων,στην Ο.Ε. ενώ αποτελούσαν αντικείμενο
συζήτησης στο Π.Σ.,λέγοντας τα ακόλουθα:
“Κατά την άποψη μας αυτό είναι αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου, που με τον
πρόσφατο νόμο, που έχουμε ήδη καταγγείλει, δόθηκε στην Οικονομική Επιτροπή….
Σύμφωνα με όσα έχουμε δηλώσει…. Αν δεν παραπεμφθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο,
Καταδικάζουμε αυτή την τακτική…Αλλά εκφράζουμε την γνώμη μας επί της ουσίας.”

Στη συνέχεια,τοποθετήθηκε επί της ουσίας,λέγοντας τα εξής:“Το συγκεκριμένο έργο (διευκολύνει
κυρίως το Χιονοδρομικό Κέντρο που φυσικά είναι Ανώνυμη Εταιρεία και λειτουργεί με ιδιωτικό-
οικονομικά κριτήρια….. Οφείλει να εξυπηρετείται από την ίδια την Ιδιωτική Εταιρεία.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Ο κ.Δούρος δήλωσε τα εξής: “Ψηφίζω κατά και επί της ουσίας. Η συγκεκριμένη συζήτηση που
έχει γίνει και παλαιότερα για το χιονοδρομικό,η Περιφέρεια προσπαθεί να στηρίξει τις ενέργειες
μιας εταιρείας που ουσιαστικά δεν έχει κάνει τίποτα για αυτό το έργο”.

Η κα Μπατζελή δήλωσε:“Εμείς θα ψηφίσουμε να μεταφερθεί στο Π.Σ.,εκτιμώ ότι επειδή είναι
προγραμματική σύμβαση και αναφέρει όρους συνεργασίας το αρμόδιο όργανο είναι το Π.Σ. όταν
θα γίνει παρακολούθηση ,η υλοποίηση είναι της Ο.Ε. και δεν θα ζητήσουμε να επανέλθει πάλι
στο Π.Σ. διότι θέλουμε να αποφορτιστεί το Π.Σ. από ορισμένα διαχειριστικά ζητήματα.Όταν μέσα
έχουμε όρους σύμβασης δεν μπορούν αυτά να περιορίζονται στην Ο.Ε. όταν είναι θεσμικές
συνεργασίες και όχι εταιρικές ,της Περιφέρειας με ένα ιδιώτη. Όταν είναι προγραμματική Σύμβαση
μεταξύ θεσμών ,αυτό πρέπει να το γυρίσουμε.Επί της ουσίας ,το έργο αφορά την περιοχή από
Φτερόλακα έως Κελάρια,ένα σημείο πρόσβασης όπου αν δεν γίνουν αυτοί οι εκχιονισμοί
μειώνεται η συμμετοχή στην τουριστική πρόσβαση αυτού του χιονοδρομικού κέντρου από
αυτούς που είναι εγκατεστημένοι στην Φωκίδα στους Δελφούς.Εμείς θα το ψηφίσουμε σε αυτή τη
φάση.”
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

α)Εγκρίνει τη σύναψη και σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
και του Δήμου Δελφών για το έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ "ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ" ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ», σύμφωνα με το
ανωτέρω συνημμένο σχέδιο.

β) Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

γ)Ορίζει εκπρόσωπο της Περιφέρειας καθώς και τον αναπληρωτή αυτού, στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης, ως ακολούθως:
 Τον Καραδήμο Λουκά ,Προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φωκίδας, ως
πρόεδρο, με Αναπληρωτή τον Κάββουρα Κων/νο, υπάλληλο της Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε.
Φωκίδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1555

ΘΕΜΑ 35ο: α)Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών για το έργο : «Σχεδιασμός Άμεσων Δράσεων Μείωσης Διακινδύνευσης
στο Μετακαταστροφικό Στάδιο των Πλημμυρικών Φαινομένων της 9ης Αυγούστου 2020 στην
Εύβοια», και β)ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής
Σύμβασης.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.226106/2126/04-
11-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και αναφέρει τα
κάτωθι:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου με τίτλο
‘’ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΜΕΣΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟ
ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 9ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2020 ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ συνολικού προϋπολογισμού 73.000,00€ (με ΦΠΑ), σε βάρος των
πιστώσεων των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΠ έτους 2020. Σκοπός του εφαρμοσμένου ερευνητικού
έργου είναι να μειωθούν στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο οι ανθρώπινες απώλειες και οι
επιπτώσεις σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο από πιθανά πλημμυρικά
φαινόμενα που εκδηλώνονται στο γεωγραφικό χώρο των λεκανών Μεσσάπιου, Λήλαντα, και
Ρέματος Πολιτικών.
Ο στόχος αυτός αποτελεί κυρίαρχη επιλογή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μετά τα
πρόσφατα φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή.
Για το εν λόγω εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο κρίνεται σκόπιμη η ανάθεση αντίστοιχων
ερευνών σε διεπιστημονική ομάδα εργασίας, με ανάλογη εμπειρία προκειμένου η ανάλυση -
διερεύνηση των φυσικών κινδύνων να είναι πλήρης.
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών έως τώρα έχει εκπονήσει Εφαρμοσμένα Ερευνητικά Προγράμματα
σε κρίσιμες περιοχές με ιδιαίτερο γεωλογικό, γεωτεκτονικό και σεισμοτεκτονικό καθεστώς
σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
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Του άρθρου 100, του Ν. 3852/2010,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

μεταξύ

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

και

του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Για την εκπόνηση του Εφαρμοσμένου Ερευνητικού Έργου με τίτλο:

«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΜΕΣΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟ
ΜΕΤΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 9ΗΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ»

Λαμία, 2020
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Στην Λαμία σήμερα, ........................... ημέρα της εβδομάδος ……………………......., οι
παρακάτω φορείς, καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι»,
1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στην οδό Καλυβίων 2, Λαμία, Τ.Κ. 35 132 (ΑΦΜ

997947718, ΔΟΥ Λαμίας) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας, κ. Φ. Σπανό ,

2. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) / Ειδικός Λογαριασμός
Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) που εδρεύει στην οδό Χρ. Λαδά 6, 105 61 Αθήνα (ΑΦΜ
090145420, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών) όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Καθηγητή Νικόλαο
Βούλγαρη, Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης και Πρόεδρο της Επιτροπής
Ερευνών, συνυπογράφει δε και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος για την υλοποίηση της έρευνας
της παρούσας προγραμματικής κ. Ευθύμιος Λέκκας, Καθηγητής Δυναμικής, Τεκτονικής,
Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του Τμήματος Γεωλογίας
& Γεωπεριβάλλοντος.

έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και ιδιαίτερα του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε

και ισχύει
3. Το ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α’/31-01-2013), όπως ισχύει
4. Το Π.Δ. 432/81 για την εκτέλεση έργων από τα Α.Ε.Ι. και το Ν. 4485/2017 και του κατ’

εξουσιοδότηση του άρθρου 3 παρ. 2 εδάφιο Α’ του Ν. 3027/2002 εκ δοθέντος Οδηγού
Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ιδιαιτέρως του άρθρου 12 παρ. 6δ καθώς και των Ν.
3669/2008 και Ν. 3316/2005 κατά το μέρος που εξακολουθούν ισχύουσες μετά τη
δημοσίευση του Ν. 4412/16

6. Τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν την 9η Αυγούστου 2020 στην Εύβοια
προκαλώντας ανυπολόγιστες καταστροφές και απώλεια ανθρώπινων ζωών

7. Το από 19-08-2020 έγγραφο του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού &
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την εκπόνηση Εφαρμοσμένου Ερευνητικού
Προγράμματος για το έτος 2020

8. Την υπ. αριθμ. 206/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, (ΑΔΑ: ΩΔΔ27ΛΗ-ΡΞ2) με
την οποία εγκρίθηκε η 3η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος των Περιφερειακών
ΚΑΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2020 (ΤΡΟΠ. 03)και εντάχθηκε το έργο με τίτλο:
«Σχεδιασμός Άμεσων Δράσεων Μείωσης Διακινδύνευσης στο Μετακαταστροφικό Στάδιο των
Πλημμυρικών Φαινομένων της 9ης Αυγούστου 2020 στην Εύβοια»

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

10. Την υπ. αριθμ. .................. απόφαση δέσμευσης πίστωσης
11. Την …………………………………… απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
Συμφωνήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα Σύμβαση, που καταρτίζεται σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις καθορίζεται
πλαίσιο συμφωνίας για το Εφαρμοσμένο Ερευνητικό Έργο «Σχεδιασμός Άμεσων Δράσεων
Μείωσης Διακινδύνευσης στο Μετακαταστροφικό Στάδιο των Πλημμυρικών Φαινομένων
της 9ης Αυγούστου 2020 στην Εύβοια» και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες
υλοποίησής της.

Περιεχόμενο:
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Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν
για την υλοποίησή της και συγκεκριμένα:
1. Το προοίμιο και το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1)
2. Ο Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 2)
3. Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3)
4. Το φορέα υλοποίησης των ερευνών (άρθρο 4)
5. Την διάρκεια και χρονοδιάγραμμα της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 5)
6. Τον προϋπολογισμό και τους πόρους που θα διατεθούν καθώς και τον τρόπο

χρηματοδότησης (άρθρο 6)
7. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 7)
8. Το όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και τις αρμοδιότητες του

(άρθρο 8)
9. Την αντισυμβατική συμπεριφορά – ρήτρες (άρθρο 9)
10. Επίλυση Διαφορών (άρθρο 10)
1.

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκπόνηση εφαρμοσμένου ερευνητικού
έργου με τίτλο «Σχεδιασμός Άμεσων Δράσεων Μείωσης Διακινδύνευσης στο
Μετακαταστροφικό Στάδιο των Πλημμυρικών Φαινομένων της 9ης Αυγούστου 2020 στην
Εύβοια» με την ισόρροπη σύμπραξη των συμβαλλομένων.

Η προστασία από τους φυσικούς κινδύνους είναι ιδιαίτερης σημασίας για όλη τη χώρα
δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι ένας χώρος με έντονες γεωδυναμικές - φυσικογεωγραφικές
διεργασίες οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων.

Σκοπός του εφαρμοσμένου ερευνητικού έργου είναι να μειωθούν στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο
οι ανθρώπινες απώλειες και οι επιπτώσεις σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο
από πιθανά πλημμυρικά φαινόμενα που εκδηλώνονται στο γεωγραφικό χώρο των λεκανών
Μεσσάπιου, Λήλαντα, και Ρέματος Πολιτικών.

Ο στόχος αυτός αποτελεί κυρίαρχη επιλογή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μετά τα
πρόσφατα φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή.

Για το εν λόγω εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο κρίνεται σκόπιμη η ανάθεση αντίστοιχων ερευνών
σε διεπιστημονική ομάδα εργασίας, με ανάλογη εμπειρία προκειμένου η ανάλυση - διερεύνηση
των φυσικών κινδύνων να είναι πλήρης.
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών έως τώρα έχει εκπονήσει Εφαρμοσμένα Ερευνητικά Προγράμματα σε
κρίσιμες περιοχές με ιδιαίτερο γεωλογικό, γεωτεκτονικό και σεισμοτεκτονικό καθεστώς σε
πολλές περιοχές στην Ελλάδα. Η ερευνητική ομάδα που αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρούσης,
έχει λάβει μέρος στη διαχείριση όλων των σημαντικών φυσικών καταστροφών που συνέβησαν
τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, γεγονός που καθιστά την εμπειρία των
μελών της στην ανάλυση φυσικών κινδύνων κορυφαία. Επιπροσθέτως έχει εκπονήσει πληθώρα
αντίστοιχων ερευνών έχει συσσωρευμένη, μοναδική, εξειδικευμένη και αποκλειστική
τεχνογνωσία, η οποία εξελίσσεται συνεχώς και έχει τη δυνατότητα να την παραμετροποιήσει με
βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών στις λεκάνες απορροής Λήλαντα, Μεσσάπιου
και ρ. Πολιτικών.

Στο άρθρο 3 αναλύονται τα αντικείμενα της έρευνας τα οποία αποτελούν εξειδικευμένη έρευνα
που απαιτεί ειδικές γνώσεις και όχι συνήθη έρευνα για το στελεχιακό δυναμικό της Περιφέρειας
ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει ικανοποιητικά και ουσιαστικά.

Οι λεκάνες απορροής Λήλαντα, Μεσσάπιου και ρ. Πολιτικών αποτελούν χώρους με ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά όπου θα εφαρμοστούν σύγχρονες επιστημονικές μεθοδολογίες οι οποίες έχουν
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τεκμηριωθεί σε ερευνητικό επίπεδο των οποίων η εφαρμογή αναμένεται να διέπεται από υψηλή
προστιθέμενη αξία, σε ότι αφορά τα ερευνητικά ευρήματα και τη σημασία τους για τη μείωση του
πλημμυρικού κινδύνου σε μεγάλο τμήμα του ελληνικού χώρου. Ώς εκ τούτου αξιοποιείται με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο η επιστημονική γνώση των μελών της ερευνητικής ομάδας, για την
μείωση των επιπτώσεων που αντιμετωπίζει η κοινωνία από τις πιθανές πλημμύρες .

Με όλα τα παραπάνω αποδεικνύεται η εκκίνηση από κοινή αφετηρία με σκοπό την εκτέλεση
κοινά εξυπηρετούμενου δημοσίου σκοπού και αποδεικνύεται αδιαμφισβήτητα ότι πρόκειται για
πρωτότυπο ερευνητικό έργο και όχι για συνήθη επαναλαμβανόμενη μελέτη.

ΑΡΘΡΟ 3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της προγραμματικής Σύμβασης είναι ο καθορισμός των όρων συνεργασίας των
συμβαλλομένων, για την εκπόνηση εφαρμοσμένου ερευνητικού έργου από το Εθνικό
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στο πλαίσιο του εφαρμοσμένου ερευνητικού έργου, προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

1. Περιγραφή Υφιστάμενου Φυσικογεωγραφικού Πλαισίου του Περιβάλλοντος πριν την
Εκδήλωση των Καταστροφικών Φαινομένων

I. Καταγραφή χαρακτηριστικών υδρολογικών λεκανών και γεωμορφολογικών συνθηκών
της περιοχής

II. Καταγραφή χαρακτηριστικών υδατορεμάτων και ποταμών στην περιοχή έρευνας

2. Δεδομένα παλαιότερων Καταστροφών Φαινομένων στις Λεκάνες Μεσσαπίων, Λήλαντα,
και Ρέματος Πολιτικών

I. Ιστορικό πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή και καταγραφή του χαρακτήρα και των
ιδιαιτεροτήτων τους

II. Ιστορικό καταιγίδων και καταγραφή των χαρακτηριστικών τους

3. Aποτύπωση ζωνών κινδύνου στις λεκάνες απορροής που επλήγησαν από την
πλημμύρα του Αυγούστου 2020

4. Διερεύνηση ορίων βροχόπτωσης πέρα από τα οποία προκύπτουν πλημμυρικά
φαινόμενα

5. Αποτύπωση περιοχών που επλήγησαν και Ανάλυση Πλημμυρικού Κινδύνου στις
Πληγείσες Περιοχές

I. Καθορισμός όλων των περιοχών που υπέστησαν κατάκλιση και επλήγησαν στη διάρκεια
της πλημμύρας του 2020 στην περιοχή, με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών
ΣμηΕΑ
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6. Επιπτώσεις στο Φυσικογεωγραφικό Περιβάλλον και στο Υδρογραφικό Δίκτυο

I. Μεταβολές στο ποτάμιο και το παράκτιο περιβάλλον στη διάρκεια των ετών και μετά το
επεισόδιο του 2020

II. Δριμύτητα και γεωγραφική αποτύπωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και το
υδρογραφικό δίκτυο

7. Προτάσεις Σχεδιασμού Παρεμβάσεων σε Επίπεδο Βραχυπρόθεσμης Αποκατάστασης
και Μείωσης Πλημμυρικής Διακινδύνευσης

I. Προτάσεις στοχευμένων παρεμβάσεων μείωσης της διακινδύνευσης σε επίπεδο λεκανών
απορροής

II. Προτάσεις παρεμβάσεων μεσοπρόθεσμων για τη μείωση της διακινδύνευσης
πλημμυρών

Για την εκπόνηση των ανωτέρω αντικειμένων θα χρησιμοποιηθούν υπολογιστικά προγράμματα
για την ανάλυση των δεδομένων και προγράμματα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

Για την εκτέλεση των ερευνητικών εργασιών, θα συμμετέχουν οι κάτωθι επιστήμονες του
Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, οι οποίοι διαθέτουν εκτενή και εξειδικευμένη εμπειρία σε ερευνητικά αντικείμενα, μέσα
από την εμπλοκή τους στην εκτέλεση εφαρμοσμένων ερευνητικών έργων σε πολλές περιοχές
του Ελληνικού χώρου:

 Καθηγητής Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης
Φυσικών Καταστροφών Λέκκας Ευθύμιος

 Αν. Καθηγητής Δυναμικής και Τεκτονικής Γεωλογίας Λόζιος Στυλιανός
 Επικ. Καθηγητής Τεκτονικής Γεωλογίας και Γεωλογικής Χαρτογράφησης Κράνης

Χαράλαμπος
 Επίκ. Καθηγητής Τεκτονικής Γεωλογίας – Υδρογεωλογίας Εμμανουήλ Σκούρτσος
 Επικ. Καθηγητής Τηλεανίχνευσης – Μορφοτεκτονικής Εμμανουήλ Βασιλάκης
 ΕΔΙΠ Δρ. Γεωλόγος Αντωνίου Βαρβάρα
 ΕΔΙΠ Δρ. Γεωλόγος Σούκης Κωνσταντίνος
 Δρ. Γεωλόγος Διακάκης Μιχαήλ
 Δρ. Γεωλόγος Καραλέμας Νικόλαος
 Γεωλόγος MSc Μαυρούλης Σπυρίδων
 Γεωλόγος MSc Φίλης Χρήστος
 Γεωλόγος MSc Κώτση Ευαγγελία
 Γεωγράφος MSc Σπύρου Ναυσικά – Ιωάννα
 Ωκεανογράγος MSc Γώγου Μαρία - Ευαγγελία

Μετά την ολοκλήρωση της εκπόνησης των προαναφερομένων εργασιών, η έρευνα θα
υποβληθεί στην Δνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας .

ΑΡΘΡΟ 4

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ

Φορέας υλοποίησης της έρευνας, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 3 της παρούσας, ορίζεται
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το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με βάση το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα και τα παραδοτέα που
θα προκύψουν από την εκτέλεση αυτού θα λάβει συγκεκριμένες προτάσεις άμεσων
παρεμβάσεων.

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της από τα συμβαλλόμενα μέρη
και λήγει μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών.
Κατά τους πρώτους τέσσερις (4) μήνες θα εκπονηθούν τα αντικείμενα, όπως αυτά αναλυτικά
αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας.
Τους επόμενους δύο (2) μήνες θα γίνει η έγκριση & παραλαβή των παραδοτέων από το
Όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής.
Στο υπολειπόμενο χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών, (5ος - 10ος μήνας) θα παρέχεται
συμβουλευτική - επιστημονική υποστήριξη από την ερευνητική ομάδα του εν λόγω ερευνητικού
προγράμματος προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως τεχνική
στήριξη και μεταφορά τεχνογνωσίας στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΆΡΘΡΟ 6

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων για την υλοποίηση της
παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 73.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Ακολούθως αναφέρεται μια κατά προσέγγιση κοστολόγηση ορισμένων κατηγοριών, η οποία
δύναται να προσαρμοστεί - μεταβληθεί, αναλόγως με τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης των ερευνητικών εργασιών, χωρίς στο σύνολό της να ξεπερνά το ποσό
του συνολικού προϋπολογισμού που αναφέρεται ανωτέρω.
α. Αμοιβές ερευνητικού προσωπικού 28.451,61 €

β. Μετακινήσεις ερευνητικού προσωπικού 6.000,00 €

γ. Κόστος χρήσης οργάνων 5.000,00 €

δ. Κόστος λογισμικών 5.000,00 €

ε. Αναλώσιμα 3.000,00 €

στ. Λοιπές Δαπάνες 2.000,00 €

ζ. Διαχειριστικά έξοδα (16% επί του καθαρού ποσού ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ ) 9.419,36 €

η. ΦΠΑ 24% 14.129,03 €

Το ποσό των των 73.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) έχει ήδη ενταχθεί και θα
βαρύνει το πρόγραμμα Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΤΡΟΠ. 03, έτους 2020, της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στο οποίο έχει ενταχθεί το έργο: «Σχεδιασμός Άμεσων Δράσεων Μείωσης
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Διακινδύνευσης στο Μετακαταστροφικό Στάδιο των Πλημμυρικών Φαινομένων της 9ης
Αυγούστου 2020 στην Εύβοια» με ΚΑΕ 9899
Η χρηματοδότηση θα καταβληθεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και
ειδικότερα στον λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών (ALPHA BANK AE με αριθμ. λογ.:
802002001000227 και ΙΒΑΝ: GR0301408020802002001000227).
Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) δόσεις

Α΄ ΔΟΣΗ: Καταβολή ποσού 60.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με το πέρας 4 μηνών
από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, την παράδοση - κατάθεση των παραδοτέων του
Εφαρμοσμένου Ερευνητικού Προγράμματος στην Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Της
Περιφέρειας και την έγκριση-παραλαβή αυτών από την Επιτροπή Παρακολούθησης της
παρούσας.

 Β’ ΔΟΣΗ: Καταβολή εναπομείναντος ποσού 13.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μετά
την πάροδο επιπλέον 6 μηνών ανεξάρτητα από τις ενέργειες της Περιφέρειας για την
υλοποίηση των προτάσεων που θα κατατεθούν στο πλαίσιο της παρούσας και με την ίδια
διαδικασία.

Για την καταβολή των ανωτέρω επί μέρους ποσών, θα εκδίδεται σχετική βεβαίωση παραλαβής
των επί μέρους παραδοτέων από το Όργανο Παρακολούθησης της παρούσας, θα εκδίδεται
νόμιμο παραστατικό και θα προσκομίζεται από το ΕΚΠΑ φορολογική και ασφαλιστική
ενημερότητα.
Ο παραπάνω προϋπολογισμός περιλαμβάνει οποιαδήποτε δαπάνη θα απαιτηθεί από το ΕΚΠΑ
για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας.
Πέραν του ανωτέρω ποσού η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν έχει οποιαδήποτε άλλη
οικονομική υποχρέωση έναντι του ΕΚΠΑ αναφορικά με την παρούσα σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 7

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας Σύμβασης καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη
αναλαμβάνει τις κατωτέρω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει:
1. Να διαθέσει τις πιστώσεις για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης
2. Να καταβάλλει το προαναφερόμενο ποσόν των 73.000 €συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στο

Ε.Κ.Π.Α / Ε.Λ.Κ.Ε. κατά τα νόμιμα. Η καταβολή του ανωτέρω ποσού θα γίνει με την
κατάθεση από το Πανεπιστήμιο απολογιστικών στοιχείων των α,β,γ,δ του άρθρου 6 και
έπειτα από σχετική εισήγηση του Οργάνου Παρακολούθησης της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης.

3. Να παράσχει κάθε πληροφορία και στοιχείο που λόγω αρμοδιότητας διαθέτει σχετικά με το
αντικείμενο της έρευνας (όπως χάρτες τοπογραφικούς, οδικούς, πληροφορίες για το Γενικό
Πολεοδομικό Σχεδιασμό των Δήμων καθώς και αρχεία Γεωγραφικών Συστημάτων
Πληροφοριών)

4. Να ορίσει τους εκπροσώπους της στο Όργανο Παρακολούθησης της παρούσας Σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.

Β. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) / Ειδικός Λογαριασμός
Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) αναλαμβάνει:
1. Με την τεχνογνωσία και το στελεχιακό δυναμικό του αναλαμβάνει όλες τις εργασίες που

περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας και σύμφωνα με τα νομίμως ισχύοντα για την
υλοποίηση δράσεων και τη διενέργεια ερευνών από το ΕΚΠΑ / ΕΛΚΕ. Η ερευνητική ομάδα
διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε επιστημονικές δημοσιεύσεις των αποτελεσμάτων
που θα προκύψουν στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος σε επιστημονικά περιοδικά,
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συνέδρια κ.α., οι οποίες στόχο έχουν τη διάχυση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν
στον ευρύτερο επιστημονικό χώρο.

2. Να εκτελεί τις πληρωμές αρμοδιότητάς του κατά τα νομίμως ισχύοντα για την πληρωμή
δαπανών από το ΕΚΠΑ / ΕΛΚΕ.

3. Να ορίσει τους εκπροσώπους του στο Όργανο Παρακολούθησης της παρούσας Σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 8

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ

Τα συμβαλλόμενα μέρη για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης συστήνουν όργανο με την
επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης»
Η Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών ως
ακολούθως :
- Δύο (2) εκπροσώπους εκ μέρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τους αναπληρωτές
τους:
1) ………………………………. ως πρόεδρος με αναπληρωτή ..................
2) ………………………………. με αναπληρωτή ..........................
- Ένα (1) εκπρόσωπο του Ε.Κ.Π.Α., με τον αναπληρωτή του :
1) …………………………………

Γραμματέας της Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται ένας εκ των υπαλλήλων της Περιφέρειας.
Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι:
1. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης.
2. Η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων.
3. Η λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με τη Σύμβαση και η

εισήγηση προς τα συμβαλλόμενα μέρη.
4. Η εν γένει επίλυση των όποιων προβλημάτων παρουσιάζονται.
5. Η έγκριση ειδικότερων ρυθμίσεων στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης.
6. Η υποβολή προτάσεων – εισηγήσεων προς τους συμβαλλόμενους
7. Η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την

ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.
8. Η έγκριση και η παραλαβή αφενός κάθε σταδίου και αφετέρου του συνόλου της έρευνας. Για

το ρόλο της αυτό, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης μπορεί να πλαισιωθεί από ειδικό
προσωπικό.

Λειτουργία του Οργάνου Παρακολούθησης της παρούσας Σύμβασης:
1. Έδρα της Επιτροπής είναι η Λαμία.
2. Η Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου. Στην πρόσκληση γράφονται ο τόπος

της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα μέλη τουλάχιστον
πέντε ( 5 ) μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Επιτροπής με τον προσφορότερο
τρόπο. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο τα θέματα και
εισάγονται προς συζήτηση. Επίσης είναι υποχρεωτική η σύγκλιση της επιτροπής, εφόσον το
ζητήσουν εγγράφως οι εκπρόσωποι έστω και ενός των συμβαλλόμενων μερών, εντός δέκα
(10) ημερών.

1. Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε μέλος ή μέλη της Επιτροπής την ειδικότερη μελέτη και
εισήγηση θέματος της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί επίσης να καλεί στις συνεδριάσεις
οποιονδήποτε κρίνει σκόπιμο για παροχή πληροφοριών ή απόψεων σχετικά με τα
συζητούμενα θέματα.

2. Η πρώτη συνεδρίαση θα γίνει αμέσως μετά την υπογραφή της Προγραμματικής και η
τελευταία μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου Επίσης θα συνεδριάσει ενδιάμεσα,
για την έγκριση & παραλαβή των εργασιών μετά την υποβολή τους στην Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρειας ή και έκτακτα όταν προκύψει θέμα, σύμφωνα με την
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παραπάνω διαδικασία.
3. Για την παραλαβή της έρευνας & των εργασιών προβλέπεται διάστημα δύο (2) μηνών για την

παραλαβή τους & την σύνταξη σχετικού Πρακτικού παραλαβής από την Επιτροπή
παρακολούθησης. Αν υπάρξουν παρατηρήσεις από την Επιτροπή ή ελλείψεις, αυτές θα
συμπληρωθούν από το ΕΚΠΑ χωρίς επί πλέον οικονομική επιβάρυνση. Αν στο
προβλεπόμενο διάστημα των 2 μηνών δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, τότε γίνεται αυτοδίκαια
η παραλαβή των εργασιών.

4. Τα βιβλία της επιτροπής τηρούνται και φυλάσσονται από τον Γραμματέα της, και τα πρακτικά
των συνεδριάσεων, με ευθύνη του Γραμματέα, θα στέλνονται έγκαιρα σε όλα τα μέλη της
Επιτροπής.

5. Η λειτουργία της Επιτροπής διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Ν. 2690/99,
όπως ισχύει σήμερα τροποποιούμενος.

6. Το μέλος που διορίζεται στη θέση μέλους που παραιτήθηκε ή αντικαταστάθηκε, διανύει τον
υπόλοιπο χρόνο της θητείας.

7. Τα μέλη της επιτροπής παρακολούθησης δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους.

ΑΡΘΡΟ 9

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της Σύμβασης, που θεωρούνται όλοι
ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να
αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο.

Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιος από τους συμβαλλόμενους, δεν εκπληρώνει, ή
εκπληρώνει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, οι οποίες απορρέουν από την παρούσα, ο
αντισυμβαλλόμενος μπορεί να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης εγγράφως, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ζημία.

Κατόπιν τούτου, η σύμβαση λύεται και για κάθε τυχόν εργασία που έχει ολοκληρωθεί μέχρι την
πρόωρη λύση, καταβάλλεται στο ΕΚΠΑ το αντίστοιχο τίμημα των εργασιών αυτών, κατόπιν
σχετικής βεβαίωσης της Επιτροπής Παρακολούθησης, αναφορικά με την ορθή ολοκλήρωση των
εργασιών.

Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι προθεσμίες που καθορίζονται ως διάρκεια και
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών, για κάθε μέρα υπαίτιας καθυστέρησης και σε
κάθε περίπτωση για μέγιστο αριθμό ημερών είκοσι (20), καταβάλλεται από το ΕΚΠΑ στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το ποσό των είκοσι ευρώ (20,00 €) ανά ημέρα ως ποινική ρήτρα.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί
ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις
τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την
Προγραμματική αυτή Σύμβαση.

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των
όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια
Δικαστήρια της έδρας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αφού όμως εξαντληθούν όλες οι
δυνατότητες εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς από τους συμβαλλόμενους.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς
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απόδειξη, αφού αναγνώσθηκε η Σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, εκ
των οποίων κάθε συμβαλλόμενος λαμβάνει από δύο (2) .

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

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

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ.Π.Α
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΡΕΥΝΩΝ

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Λ.ΛΕΚΚΑΣ
Καθηγητής Δυναμικής

Τεκτονικής Εφαρμοσμένης
Γεωλογίας και Διαχείρισης
Φυσικών Καταστροφών
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Ο κ. Δούρος ψήφισε ΚΑΤΑ.

Ο κ.Χρονάς αρχικά εξέφρασε την θέση της παράταξής του όσον αφορά την εισαγωγή προς
συζήτηση των Προγραμματικών Συμβάσεων,στην Ο.Ε. ενώ αποτελούσαν αντικείμενο
συζήτησης στο Π.Σ.,λέγοντας τα ακόλουθα:
“Κατά την άποψη μας αυτό είναι αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου, που με τον
πρόσφατο νόμο, που έχουμε ήδη καταγγείλει, δόθηκε στην Οικονομική Επιτροπή….
Σύμφωνα με όσα έχουμε δηλώσει…. Αν δεν παραπεμφθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο,
Καταδικάζουμε αυτή την τακτική…Αλλά εκφράζουμε την γνώμη μας επί της ουσίας.”

Στη συνέχεια,τοποθετήθηκε επί της ουσίας,λέγοντας τα εξής:“Πρόκειται για πρόσχημα
χρηματοδότησης της επιστημονικής ομάδας του κ. Λέκκα, που εξ αντικειμένου πρέπει να
λειτουργεί με κρατική χρηματοδότηση μέσω του Πανεπιστημίου προσφέροντας και κοινωνικό
έργο…..
Αυτή η εργασία πρέπει να γίνει χωρίς προγραμματική σύμβαση με εντολή του Υπουργείου,
διαφορετικά η λειτουργική διασύνδεση των δημόσιων υπηρεσιών θα γίνεται με προγραμματικές
συμβάσεις και αντίτιμο. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Ο κ.Αναγνωστάκης ψήφισε ΛΕΥΚΟ,λέγοντας ότι η παράταξή του θεωρεί ότι η συγκεκριμένη
προσφορά του Πανεπιστημίου, θα έπρεπε να είναι στη λογική της κοινωνικής προσφοράς και
όχι στη λογική Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια, εφόσον τα πανεπιστημιακά
ιδρύματα χρηματοδοτούνται κεντρικά για τις έρευνες που διεξάγουν.

Η κα Μπατζελή είπε τα εξής: “Θα το υπερψηφίσουμε διότι στην 5η τροποποίηση του τεχνικού
προγράμματος της Π.Ε.Εύβοιας,το είχαμε υποστηρίξει.Επαναλαμβάνω όμως ότι οι
Προγραμματικές Συμβάσεις με άλλους θεσμούς πρέπει να έχουν την έγκριση του Π.Σ.,ενώ η Ο.Ε.
πρέπει να παρακολουθεί και να ελέγχει την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

α) Εγκρίνει σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου :«Σχεδιασμός
Άμεσων Δράσεων Μείωσης Διακινδύνευσης στο Μετακαταστροφικό Στάδιο των Πλημμυρικών
Φαινομένων της 9ης Αυγούστου 2020 στην Εύβοια»,σύμφωνα με το ανωτέρω συνημμένο
σχέδιο.

β) Ορίζει εκπροσώπους από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης ως ακολούθως:
1) Πολύζος Φιλ. Ζώης,Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής

Προστασίας ως πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο Κοντοπάνο,Αναπληρωτή
Προϊστάμενο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ευρυτανίας.
2) Γεώργιος Αν. Κωστόπουλος ,Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής

Προστασίας της Π.Ε. Εύβοιας ,με αναπληρωτή του τον Λουκά Καραδήμο ,Αναπληρωτή
Προϊστάμενο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε.Φωκίδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1556

ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση σύναψης και σχεδίου Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καμένων Βούρλων για την υλοποίηση του έργου:
«Αντικατάσταση Αγωγών Ακάθαρτων Δήμου Καμένων Βούρλων» και ορισμός μελών στο
Όργανο Παρακολούθησης της σύμβασης.

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.238557/13813/11-11-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και αναφέρει τα
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κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχους Α΄) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής -
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση -
Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 179 αυτού περί σύναψης
Διαβαθμιδικών Συμβάσεων μεταξύ Δήμων και Περιφερειών.

2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
και ειδικότερα τα άρθρα 99, 205 και 206 αυτού περί σύναψης Διαβαθμιδικών Συμβάσεων
μεταξύ Δήμων και Περιφερειών.

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

4. Το Π.Δ. 148/2010 “Οργανισμός Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει σήμερα.

5. Το Π.Δ. 7/2013 “Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές
ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και
εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών
και άλλες διατάξεις» (Α ‘ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών”.

6. Την υπ’ αρ. 15400/17-04-2013 (εγκύκλιος 6) Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών
“Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων
του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας των
Περιφερειών”.

7. Την υπ’ αρ. 200/1-9-2019 (ΑΔΑ: 69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας περί εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν. 3852/2010, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Το Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116Α – Κωδικοποίηση νομοθεσίας Δημ. Έργων για την ανάθεση και
κατασκευή έργων), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

9. Το Ν.4024/2011, άρθρο 26 “Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης” και την
απόφαση ΔΙΣΚΟ/Φ.18/οικ.21508 – 7/11/2011 του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Τις διατάξεις του Ν.4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει σήμερα.

Και επειδή:

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

2. Το γεγονός ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καμένων Βούρλων, μετά την απόσπαση
ενός Τεχνικού υπαλλήλου ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού τον Ιούνιο του 2018 και την
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παραίτηση του μέχρι πρότινος Προϊσταμένου ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού το Μάιο
του 2019, έχει απομείνει χωρίς διπλωματούχο Μηχανικό και με μια και μοναδική Τεχνική
Υπάλληλο, με αποτέλεσμα την πλήρη υποστελέχωσή της.

3. Το γεγονός ότι είναι κοινή εκτίμηση τόσο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όσο και του
Δήμου Καμένων Βούρλων, ότι είναι αναγκαίο να συνενώσουν τις δυνάμεις τους για την
εκτέλεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ
ΒΟΥΡΛΩΝ» που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) και συγκεκριμένα τη ΣΑΕΠ 066, σε βάρος των πιστώσεων του έργου:
2018ΕΠ06600046, σύμφωνα με την απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
με αριθ. πρωτ. 41710//27-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΓΞΒ46ΜΤΛΡ-ΦΦ5) με ποσό χρηματοδότησης
320.000,00€, καθώς και από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. ποσού 9.600,00 €. (Κ.Α. 63.7312.0002)

Με την παρούσα Σύμβαση η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα παρέχει στο Δήμο Καμένων Βούρλων έναν Π.Ε.
Πολιτικό Μηχανικό για την επίβλεψη του έργου: «Αντικατάσταση αγωγών ακαθάρτων Δήμου Καμένων

Βούρλων

ΣΧΕΔΙΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μεταξύ

«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Και

«Δήμου Καμένων Βούρλων»

για την επίβλεψη του έργου:

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ»
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Στη Λαμία, σήμερα ……./…../2020 ημέρα ……………., οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:
1. Ο Δήμος Καμένων Βούρλων, που εδρεύει στα Καμένα Βούρλα και εκπροσωπείται κατά το
νόμο από τον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΚΙΩΤΗ, Δήμαρχο Καμένων Βούρλων, (1ος συμβαλλόμενος -
κύριος του έργου).
2. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία και εκπροσωπείται κατά νόμο από
τον κ. ΦΑΝΗ Χ. ΣΠΑΝΟ, Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, (2ος συμβαλλόμενος).

Έχοντας υπόψη:
1) Το Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχους Α΄) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση
της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ -
Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 179
αυτού περί σύναψης Διαβαθμιδικών Συμβάσεων μεταξύ Δήμων και Περιφερειών.
2) Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
ειδικότερα τα άρθρα 99, 205 και 206 αυτού περί σύναψης Διαβαθμιδικών Συμβάσεων μεταξύ
Δήμων και Περιφερειών.
3) Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
4) Το γεγονός ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καμένων Βούρλων, μετά την απόσπαση
ενός Τεχνικού υπαλλήλου ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού τον Ιούνιο του 2018 και την
παραίτηση του μέχρι πρότινος Προϊσταμένου ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού το Μάιο του 2019,
έχει απομείνει χωρίς διπλωματούχο Μηχανικό και με μια και μοναδική Τεχνική Υπάλληλο, με
αποτέλεσμα την πλήρη υποστελέχωσή της.
5) Το γεγονός ότι είναι κοινή εκτίμηση τόσο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όσο και του
Δήμου Καμένων Βούρλων, ότι είναι αναγκαίο να συνενώσουν τις δυνάμεις τους για την εκτέλεση
του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ» που
χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και
συγκεκριμένα τη ΣΑΕΠ 066, σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2018ΕΠ06600046, σύμφωνα
με την απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με αριθ. πρωτ. 41710//27-04-2020
(ΑΔΑ: ΩΓΞΒ46ΜΤΛΡ-ΦΦ5) με ποσό χρηματοδότησης 320.000,00€, καθώς και από πιστώσεις
Σ.Α.Τ.Α. ποσού 9.600,00 €. (Κ.Α. 63.7312.0002)
6) Το γεγονός ότι η διαγωνιστική διαδικασία δημοπράτησης του έργου βρίσκεται στο στάδιο της
πρόσκλησης για υπογραφή σύμβασης.
7) Την αριθμ. …../2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
με την οποία εγκρίνεται η σύναψη διαβαθμιδικής σύμβασης με το Δήμο Καμένων Βούρλων για
την υποστήριξη επίβλεψης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ»
8) Την αριθμ. …./…./2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καμένων Βούρλων,
με την οποία εγκρίνεται η σύναψη διαβαθμιδικής σύμβασης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
για την υποστήριξη επίβλεψης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ»

Συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Δήμος Καμένων Βούρλων δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της άρτιας
εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ». Ειδικότερα έχει διαπιστωθεί ότι δε διαθέτει την αναγκαία για την άρτια
επίβλεψη του προαναφερόμενου έργου, στελέχωση της Τεχνικής του Υπηρεσίας με προσωπικό
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Πολιτικού Μηχανικού (ΠΕ ή Τ.Ε.). Υπάρχει, ως εκ τούτου, αναγκαιότητα διάθεσης, με
παράλληλα προς τα κύρια καθήκοντά, προσωπικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Για το
λόγο αυτό απευθύνθηκε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η οποία διαθέτει την απαιτούμενη
στελέχωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και είναι σε θέση να υποστηρίξει το Δήμο Καμένων
Βούρλων με τη διάθεση ενός υπαλλήλου ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού (ΠΕ) προκειμένου
να ορισθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ως Επιβλέπων του προαναφερόμενου έργου.

ΑΡΘΡΟ 1
Σκοπός - Αντικείμενο της διαβαθμιδικής σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας διαβαθμιδικής σύμβασης είναι η διάθεση ενός υπαλλήλου ειδικότητας
Πολιτικού Μηχανικού (ΠΕ) από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Καμένων Βούρλων προκειμένου αυτός να ορισθεί ως Επιβλέπων για την ενίσχυση της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δήμου Καμένων Βούρλων (κυρίου του έργου) ώστε να επιβλέψει
με επάρκεια το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ
ΒΟΥΡΛΩΝ» προϋπολογισμού: 329.600,00 € με Φ.Π.Α. 24%, με στόχο την όσο το δυνατόν
αρτιότερη υλοποίησή του.

Το αντικείμενο της εργασίας του εν λόγω υπαλλήλου ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού (ΠΕ) θα
είναι:
α) να ενημερώνει την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για την πορεία υλοποίησης του έργου
β) να αναλάβει όλα τα καθήκοντα του επιβλέποντα του έργου σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία
Η Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Καμένων Βούρλων θα ορίσει τον παραπάνω υπάλληλο,
επιβλέποντα του ανωτέρω έργου.

ΑΡΘΡΟ 2
Διαδικασία υλοποίησης της διαβαθμιδικής σύμβασης

2.1 Διάθεση τεχνικού προσωπικού
Με την παρούσα Σύμβαση, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, διαθέτει έναν υπάλληλο ειδικότητας
Πολιτικού Μηχανικού (ΠΕ), προκειμένου να υποστηρίξει την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
Καμένων Βούρλων στην υλοποίηση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ».
Ο συγκεκριμένος υπάλληλος ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού (ΠΕ) ορίζεται στον πίνακα του
παραρτήματος Ι της παρούσας, ο οποίος υπογράφεται από τον Περιφερειάρχη και διατίθεται στο
Δήμο Καμένων Βούρλων μόνο για την επίβλεψη του αναφερθέντος έργου και για τη διάρκεια
αυτής σύμφωνα με τη σύμβαση του έργου και την κείμενη σχετική νομοθεσία. Ο προϊστάμενος
της υπηρεσίας της Περιφέρειας στην οποία υπηρετεί το στέλεχος που διατίθεται στο Δήμο
Καμένων Βούρλων συνεχίζει να έχει την ευθύνη έγκρισης των αδειών του διατιθέμενου
στελέχους.
Το στέλεχος που θα οριστεί από την Περιφέρεια δύναται να αντικατασταθεί από αντίστοιχης
ειδικότητας στέλεχος της Περιφέρειας, όταν διαπιστώνεται από τον Περιφερειάρχη έκτακτη
επείγουσα υπηρεσιακή ανάγκη.
2.2. Υποχρεώσεις συμβαλλομένων.
2.2.1 Η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καμένων Βούρλων οφείλει να διαθέσει στον
υπάλληλο ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού (ΠΕ) που της διατίθεται, εάν αυτό καθίσταται
απαραίτητο, τα κατάλληλα μέσα (χώρους, γραφεία, εξοπλισμό κλπ) που είναι αναγκαία για την
άσκηση των καθηκόντων του.
2.2.2 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει να διαθέσει ένα στέλεχος (Πολιτικό Μηχανικό
(ΠΕ)) προκειμένου να συνδράμει με αποτελεσματικό τρόπο στην επίβλεψη του συγκεκριμένου
έργου για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση της σύμβασης εκτέλεσης αυτού.
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ΑΡΘΡΟ 3
Χρονική διάρκεια της σύμβασης

Η ισχύς της σύμβασης αυτής, αρχίζει με την υπογραφή των συμβαλλόμενων μερών και διαρκεί
ως την οριστική παραλαβή του έργου του άρθρου 1 της παρούσας.

(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/12/2022)

Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα

Για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ», το
αναλυτικό του χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη έχει ως εξής:
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος –

22ος
1/2
μήνα

1/2
μήνα

1/2
μήνα

1/2
μήνα

1/2
μήνα

1/2
μήνα

1/2
μήνα

1/2
μήνα

1/2
μήνα

1/2
μήνα

1/2
μήνα

1/2
μήνα

1/2
μήνα

1/2
μήνα

1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

3 ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

4 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΕΡΓΟΥ
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ΑΡΘΡΟ 4
Οικονομικό Αντικείμενο διαβαθμιδικής σύμβασης

Από την παρούσα διαβαθμιδική σύμβαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού σε κανένα από τους συμβαλλόμενους.

ΑΡΘΡΟ 5
Όργανο Παρακολούθησης της σύμβασης

Ως όργανο παρακολούθησης της σύμβασης, ορίζεται η τριμελής Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται
από έναν εκπρόσωπο κάθε συμβαλλόμενου μέρους, με τους αναπληρωτές τους που ορίζονται
ως ακολούθως και από την Αναπλ. Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καμένων
Βούρλων:
Α) Για το Δήμο Καμένων Βούρλων:
Α.1. Ο, Δημοτικός Σύμβουλος Παπαναγιώτου Δημήτριος με αναπληρωτή τον Κριτσόβα
Δημήτριο και
Α.2. Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καμένων Βούρλων, κα Κοτάκου
Αικατερίνη, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ. με αναπληρώτρια τον Αναπλ. Προϊστάμενο της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Καμένων Βούρλων, κο Γάκη Δημήτριο, ΠΕ Διοικητικό - Οικονομικό.
Β) Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:
Ο Κων/νος Αποστολόπουλος, Περιφερειακός Σύμβουλος με αναπληρωτή τον Περιφερειακό
Σύμβουλο Βασίλειο Σιαλμά
Σκοπός του οργάνου παρακολούθησης (τριμελής Επιτροπής) είναι:

 Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων που τυχόν απαιτηθούν για την εφαρμογή
των όρων της σύμβασης.

 Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την ερμηνεία και εφαρμογή της.
 Η παρακολούθηση υλοποίησης και η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αφορούν

την πορεία της.

ΑΡΘΡΟ 6
Καταγγελία της σύμβασης

Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν εκπληρώνει ή
εκπληρώνει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, το άλλο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση.
Κάθε διαφορά μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών που αφορά την εκτέλεση και ερμηνεία
των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Ν.
Φθιώτιδας.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς απόδειξή
τους συντάχθηκε το παρόν και αφού διαβιβάστηκε και βεβαιώθηκε από αυτούς υπογράφηκε σε
δύο (2) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα (1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Πίνακας Στελέχους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που διατίθεται στο Φορέα Υλοποίησης για την Υλοποίηση της παρούσας.

Α/
Α

Ονοματεπώνυμο στελέχους Ειδικότητα Υπηρεσία από την οποία
προέρχεται

Ρόλος στην υλοποίηση της Σύμβασης

1 Γεώργιος Νικολακόπουλος ΠΕ Πολιτικός
Μηχανικός

ΔΤΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλαδας Επιβλέπων του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ»
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Ο κ.Χρονάς αρχικά εξέφρασε την θέση της παράταξής του όσον αφορά την εισαγωγή προς
συζήτηση των Προγραμματικών Συμβάσεων,στην Ο.Ε. ενώ αποτελούσαν αντικείμενο
συζήτησης στο Π.Σ.,λέγοντας τα ακόλουθα:
“Κατά την άποψη μας αυτό είναι αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου, που με τον
πρόσφατο νόμο, που έχουμε ήδη καταγγείλει, δόθηκε στην Οικονομική Επιτροπή….
Σύμφωνα με όσα έχουμε δηλώσει…. Αν δεν παραπεμφθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο,
Καταδικάζουμε αυτή την τακτική…Αλλά εκφράζουμε την γνώμη μας επί της ουσίας.”

Στη συνέχεια,τοποθετήθηκε επί της ουσίας,λέγοντας τα εξής:“Το έργο είναι χρήσιμο και
αναγκαίο….. Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Ο κ. Δούρος ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει :
α)τη σύναψη Διαβαθμικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου
Καμένων Βούρλων.
β)Το Σχέδιο της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας.

2.Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της Σύμβασης
Διαβαθμιδικής Συνεργασίας.

3.Ορίζει τον κ.Κωνσταντίνο Αποστολόπουλο, Περιφερειακό Σύμβουλο ως εκπρόσωπο της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ,με αναπληρωτή του ,τον Περιφερειακό Σύμβουλο ,κ. Βασίλειο
Σιαλμά, στο Όργανο Παρακολούθησης της Σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1557

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 37ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης, [σχετικά
με το από 1 Οκτωβρίου 2020 αίτημα για ενδοδικαστική επίλυση διαφοράς που έχει ανακύψει με
την κοινοπραξία με την επωνυμία “Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ - ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. - ΑΤΤΙΚΗ
ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.”].

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.(ΤΤ):207687/830/10-11-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Τα μέλη κατέθεσαν τις απόψεις τους ως εξής :

Η κα Μπατζελή επεξήγησε ότι πρόκειται για έργο της προηγούμενης Περιφερειακής
Αρχής ,έργο το οποίο υλοποιούταν με συνέχεια,βάσει των στοιχείων που δίνονται από τον
εργολάβο ,οι πληρωμές γίνονταν «μετ’εμποδίων»,η Π.Α.Βοιωτίας δεν παρέλαβε το έργο επειδή
αυτό δεν ολοκληρώθηκε ενώ λήφθηκε απόφαση στην Ο.Ε. το 2017 ,η κάλυψη των τόκων από
πόρους της Περιφέρειας.Δημιουργούνται πολλά ερωτήματα,γιατί η Περιφέρεια πρέπει να
υποστεί το βάρος πληρωμής τόκων για δαπάνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Aπαιτούμε,όπως έχουμε μία ολοκληρωμένη εισήγηση.
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Ο κ.Χρονάς είπε“Αφορά αίτημα εργολάβου για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς που έχει
ανακύψει με την “Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας” ….. Εφόσον ως ανάδοχος του έργου με την
επωνυμία “ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π.Ε.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ”, ζητά να του καταβληθεί το ποσό των 385.490 ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί -
σύμφωνα με τους αγωγικούς ισχυρισμούς - σε εγκεκριμένη από τα αρμόδια όργανα της
“Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” αποζημίωση θετικών ζημιών της κοινοπραξίας, λόγω ματαίωσης
του έργου.
Φαίνεται πως έχει ήδη αποφασιστεί ο ενδοδικαστικός συμβιβασμός….. Χωρίς, όμως, να ξέρουμε
από ποιόν.Δεν γνωρίζουμε επίσης το τι ακριβώς έγινε και φτάσαμε σαν Περιφέρεια να χρωστάμε
385.000 ευρώ.
Πρώτα να δοθούν απαντήσεις σε αυτά….. και ύστερα θα αποφασίσουμε.”

Ο κ.Δούρος πρότεινε την απόσυρση του εν λόγω θέματος ,έως ότου λάβουν γραπτές
επεξηγήσεις από τους αρμόδιους.

Ο κ. Αναγνωστάκης συμφώνησε με την παραπάνω πρόταση.

Ο Αντιπρόεδρος πρότεινε αρχικά να ελεγχθεί τυχόν χρονικό περιθώριο και αν δεν τίθεται
τέτοιο θέμα, να επανέρθει πλήρως τεκμηριωμένο σε επόμενη συνεδρίαση της Ο.Ε.

Kατόπιν των ανωτέρω ,το θέμα αποσύρθηκε για να παρασχεθεί η απαραίτητη αιτιολόγηση με
ένα εισαγωγικό σημείωμα εκ μέρους του κ. Παπαναστασίου,Αναπληρωτή Προϊσταμένου της
Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών
Π.Σ.Ε. και στη συνέχεια να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση της Ο.Ε..

ΘΕΜΑ 38ο:Διορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
ενώπιον του Πταισματοδικείου Λαμίας,[κατόπιν της με αριθμό Α20/2565/25 Σεπτεμβρίου 2020
Εισαγγελικής Παραγγελίας διενεργείται αυτεπαγγέλτως προκαταρκτική εξέταση για διακρίβωση
τέλεσης αδικημάτων που αφορούν τα αίτια και τις συνθήκες εκδήλωσης των πλημμυρών που
προκλήθηκαν, συνεπεία των ακραίων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 18 και 19
Σεπτεμβρίου 2020 και έπληξαν το Νομό Φθιώτιδας].

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.(ΤΤ):232785/926/10-11-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς καταθέτοντας την άποψή του είπε τα ακόλουθα :“ Δεν έχουμε αντίρρηση…..
Ζητάμε, όμως, να διαβιβαστούν στον δικηγόρο και το πταισματοδικείο και τα πρακτικά των
συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων που ασχολήθηκαν με το θέμα.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, τον Ευάγγελο
Ταραρά του Δημητρίου, Δικηγόρο Λαμίας, κάτοικο Λαμίας, επί της οδού Λεωνίδου αρ. 5, ο
οποίος να παραστεί και να την εκπροσωπήσει, ενώπιον του Πταισματοδικείου Λαμίας, εντός της
προθεσμίας που έχει ταχθεί από την κ. Πταισματοδίκη - εντός του μηνός Δεκεμβρίου -, με την
εντολή να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, στα πλαίσια της
ποινικής διαδικασίας, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και
γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της και των υπαλλήλων
της.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του δικηγόρου που θα οριστεί, κατ’ εξαίρεση της υπ’ αριθ.
376/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ενόψει
του όγκου των στοιχείων που θα πρέπει να επεξεργαστεί ο πληρεξούσιος δικηγόρος, καθώς και
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της σημασίας της υπόθεσης στο ποσό των 747 ευρώ συν Φ.Π.Α. 24% (= 179,28), ήτοι συνολικό
ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 926,28 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :

- Για τη σύνταξη υπομνήματος στο στάδιο της προανάκρισης 107 ευρώ, με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για οκτώ (8) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι
ποσό [80 Χ 8 =] 640 ευρώ για μελέτη του φακέλου της υπόθεσης.

- Σύνολο αμοιβής 747 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1558

ΘΕΜΑ 39ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης,[σχετικά
με τη με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΓ61/2014 αγωγή της Μαρίας Καπαρέλη και του
Δαμιανού Μουτσέλη].

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.(ΤΤ):227943/905/10-11-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς καταθέτοντας την άποψή του είπε τα ακόλουθα :“ Πρόκειται για υπαλλήλους της
Περιφέρειας, που από το 2012 δεν έπαιρναν το επίδομα ευθύνης αν και το δικαιούντο….
Δεν έχουμε αντίρρηση στον διορισμό δικηγόρου, που όμως θα πρέπει να συνηγορήσει στην
αποκατάσταση της αδικίας, με βάση και τις δικαστικές αποφάσεις….. Το ζήτημα είναι αν
ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου, ανεξάρτητα του πως μετακινήθηκαν”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Χρήστο
Φλώρο του Θεοδώρου, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 438], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Ροζάκη Αγγελή 32, ο οποίος, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον πλήρη
φάκελο της υπόθεσης, λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να γνωμοδοτήσει σχετικά με το, εάν κατόπιν των δικαστικών
αποφάσεων που έχουν εκδοθεί και ενόψει της συζήτησης της με αριθμό κατάθεσης δικογράφου
ΑΓ61/2014 αγωγή της Μαρίας Καπαρέλη και του Δαμιανού Μουτσέλη η “Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας” υποχρεούται σε ενέργειες, καθώς και να προσδιορίσει αυτές.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του δικηγόρου, που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 320
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 76,80), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 396,80 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:

- Σύνταξη γνωμοδότησης [παροχή νομικών συμβουλών] 80 ευρώ, με βάση τον πίνακα του
παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80 ευρώ/ώρα, ήτοι 240
ευρώ, λόγω της φύσης του ερωτήματος και του πλέγματος της νομοθεσίας που ο πληρεξούσιος
δικηγόρος θα πρέπει να μελετήσει προκειμένου να δώσει απάντηση στο ερώτημα.

- Σύνολο αμοιβής 320 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1559

ΘΕΜΑ 40ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΓ63/21
Φεβρουαρίου 2018 αγωγή της “ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.”]
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Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.(ΤΤ):36779/194/27-10-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς επεσήμανε τα ακόλουθα :“ Πρόκειται για μια ομάδα περιπτώσεων για τις οποίες
έχουμε ξανασυζητήσει……Είχαμε πει…. να δούμε τι μπορεί να γίνει να γλυτώσουμε τα δικαστικά
έξοδα και τους τόκους, εφόσον η υπόθεση είναι από την αρχή χαμένη…..
Αν δεν βρέθηκε άλλη λύση και δεν μπορούμε να μην παρασταθούμε ως Περιφέρεια στο
δικαστήριο…… Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τη Χρυσούλα
Σουλιώτη του Ιωάννη, Δικηγόρο Καρπενησίου [Α.Μ. Δ.Σ. Καρπενησίου: 43] κάτοικο
Καρπενησίου επί της οδού Κ. Σακκαλη 2, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 19ης Νοεμβρίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα,
με την εντολή να αποκρούσει την από 16 Φεβρουαρίου 2018 και με αριθμό κατάθεσης
δικογράφου ΑΓ63/21 Φεβρουαρίου 2018 αγωγή που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία
“ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.”, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά
να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 229 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 54,96), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 283,96 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής :

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μια (1) ώρες, με ποσό 80 €, για μελέτη φακέλου σε
υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης
και του αντικειμένου αυτής.

- Σύνολο αμοιβής 229 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1560

ΘΕΜΑ 41ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΓ58/21
Φεβρουαρίου 2018 αγωγή της “ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.”]

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.(ΤΤ):36780/195/27-10-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τη Χρυσούλα
Σουλιώτη του Ιωάννη, Δικηγόρο Καρπενησίου [Α.Μ. Δ.Σ. Καρπενησίου: 43] κάτοικο
Καρπενησίου επί της οδού Κ. Σακκαλη 2, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 19ης Νοεμβρίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα,
με την εντολή να αποκρούσει την από 16 Φεβρουαρίου 2018 και με αριθμό κατάθεσης
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δικογράφου ΑΓ58/21 Φεβρουαρίου 2018 αγωγή που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία
“ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.”, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά
να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 229
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 54,96), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 283,96 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής :

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μια (1) ώρες, με ποσό 80 €, για μελέτη φακέλου σε
υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης
και του αντικειμένου αυτής.

- Σύνολο αμοιβής 229 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1561

ΘΕΜΑ 42ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΓ59/21
Φεβρουαρίου 2018 αγωγή της “ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.”]

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.(ΤΤ):36781/196/27-10-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» η Χρυσούλα
Σουλιώτη του Ιωάννη, Δικηγόρο Καρπενησίου [Α.Μ. Δ.Σ. Καρπενησίου: 43] κάτοικο
Καρπενησίου επί της οδού Κ. Σακκαλη 2, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 19ης Νοεμβρίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα,
με την εντολή να αποκρούσει την από 16 Φεβρουαρίου 2018 και με αριθμό κατάθεσης
δικογράφου ΑΓ59/21 Φεβρουαρίου 2018 αγωγή που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία
“ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.”, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά
να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 309 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 383,16 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής :

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80/ώρα €, ήτοι ποσό 160 € για
μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της
φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.

- Σύνολο αμοιβής 309 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1562

ΘΕΜΑ 43ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΓ60/21
Φεβρουαρίου 2018 αγωγή της “ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.”]

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.(ΤΤ):36782/197/27-10-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τη Χρυσούλα
Σουλιώτη του Ιωάννη, Δικηγόρο Καρπενησίου [Α.Μ. Δ.Σ. Καρπενησίου: 43] κάτοικο
Καρπενησίου επί της οδού Κ. Σακκαλη 2, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 19ης Νοεμβρίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα,
με την εντολή να αποκρούσει την από 16 Φεβρουαρίου 2018 και με αριθμό κατάθεσης
δικογράφου ΑΓ60/21 Φεβρουαρίου 2018 αγωγή που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία
“ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.”, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά
να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 229 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 54,96), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 283,96 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής :

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μια (1) ώρες, με ποσό 80 €, για μελέτη φακέλου σε
υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης
και του αντικειμένου αυτής.

- Σύνολο αμοιβής 229 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1563

ΘΕΜΑ 44ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΓ61/21
Φεβρουαρίου 2018 αγωγή της “ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.”]

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.(ΤΤ):36784/198/27-10-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τη Χρυσούλα
Σουλιώτη του Ιωάννη, Δικηγόρο Καρπενησίου [Α.Μ. Δ.Σ. Καρπενησίου: 43] κάτοικο
Καρπενησίου επί της οδού Κ. Σακκαλη 2, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 19ης Νοεμβρίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα,
με την εντολή να αποκρούσει την από 16 Φεβρουαρίου 2018 και με αριθμό κατάθεσης
δικογράφου ΑΓ61/21 Φεβρουαρίου 2018 αγωγή που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία
“ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.”, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά
να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 229 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 54,96), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 283,96 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής :

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μια (1) ώρες, με ποσό 80 €, για μελέτη φακέλου σε
υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης
και του αντικειμένου αυτής.

- Σύνολο αμοιβής 229 ευρώ.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1564

ΘΕΜΑ 45ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΓ62/21
Φεβρουαρίου 2018 αγωγή της “ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.”]

Ο Αντιπρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.(ΤΤ):36784/198/27-10-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τη Χρυσούλα
Σουλιώτη του Ιωάννη, Δικηγόρο Καρπενησίου [Α.Μ. Δ.Σ. Καρπενησίου: 43] κάτοικο
Καρπενησίου επί της οδού Κ. Σακκαλη 2, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 19ης Νοεμβρίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα,
με την εντολή να αποκρούσει την από 16 Φεβρουαρίου 2018 και με αριθμό κατάθεσης
δικογράφου ΑΓ62/21 Φεβρουαρίου 2018 αγωγή που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία
“ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.”, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά
να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Να καθοριστεί η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 229
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 54,96), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 283,96 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής :

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μια (1) ώρες, με ποσό 80 €, για μελέτη φακέλου σε
υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης
και του αντικειμένου αυτής.

- Σύνολο αμοιβής 229 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1565
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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 Δημήτριος Βουρδάνος Ουρανία Ντριβαλά

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Μαρία Αναγνώστου

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Κατερίνα Μπατζελή

Αναστάσιος Χρονάς
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ΑΔΑ: ΨΥ4Τ7ΛΗ-Λ4Ξ
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