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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 23ης Φεβρουαρίου 2021
Αριθμός Πρακτικού 8
Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων
2, 3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 23 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.,
με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”, συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 200/1-09-2019 σε ορθή
επανάληψη (ΑΔΑ: 69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς
Ελλάδας, υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ.Φάνη Σπανού.Δυνάμει
της υπ΄αριθμ.(οικ) 35707/272/19-02-2021 πρόσκλησης, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα
μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,η Επιτροπή κλήθηκε να αποφασίσει
επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 7/16-02-2021 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2ο: Έκφραση γνώμης σχετικά με τη δυνατότητα αποζημίωσης του Γεωργίου
Στεργίου,σχετικά με την με αριθμό πρωτοκόλλου 55868/1051/08 Μαρτίου 2018 αίτηση του
προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.
ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Αγωγή του Δημητρίου Τσάλη
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κλπ (συν. 4)]
ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την έφεση του Γεωργίου Μπαρμπαρούση].
ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ
ΘΕΜΑ 5ο: Παροχή γνωμοδότησης σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό για την «Ανάπτυξη
και εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς δακοκτονίας για την υλοποίηση ολοκληρωμένου
μηχανισμού υποστήριξης του Προγράμματος Δακοκτονίας», προϋπολογισμού 74.400,00€
με ΦΠΑ,σχετικά με την έγκριση πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων και προσφυγών
αναφορικά με την εξέταση της ένστασης της εταιρείας “ΣΥΝΕΛΙΞΙΣ Α.Ε.” κατά της αριθμ.
1742/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.
(εξ αναβολής)
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΘΕΜΑ 6ο: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης:
«Προμήθεια Χορτοκοπτικού Βραχίωνα» της Π.Ε.Βοιωτίας.
ΘΕΜΑ 7ο: Τροποποίηση της υπ’αριθ. 1833/28-12-2020 (πρακτικό 49ο ΑΔΑ: ΨΦΥΘ7ΛΗΜΡΞ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στ. Ελλάδος περί
συγκρότησης συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων και επιτροπών, για το έτος 2021, Π.Ε.
Βοιωτίας.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση του
νέου κύματος της πανδημίας COVID19,Π.Ε.Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση παράτασης συμβάσεων δύο (2) ατόμων κλάδου ΔΕ Οδηγών και ενός (1)
ατόμου κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19,Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 10ο: Α)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή
υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2021.
Β)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή
υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021.
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ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους
2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2021,Π.Ε.Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό
δημοσίων
Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 071) για δαπάνες, προμήθειες,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021,Π.Ε.Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 13ο: Α)Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας , έτους 2021.
Β)Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 071) για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών
εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε.Φωκίδας , έτους 2021.

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση Απόδοσης Λογαριασμών XEΠ - Απαλλαγής Υπολόγων για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Φωκίδας.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Πρακτικού 10ου 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 & 20222023.
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση Νέου μαθητικού δρομολογίου στα πλαίσια της του Δυναμικού
Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε.
Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για δύο (2) νέα μαθητικά δρομολόγια
αρμοδιότητας
Π.Ε.Φθιώτιδας , σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών
(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), για δύο σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμήυψηλότερο
ποσοστό
έκπτωσης),
συνολικού
προϋπολογισμού
19.777,69€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δικαίωμα προαίρεσης της τάξης του 30%.
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης κατ΄αρθρο 32, παρ.2
περίπτωση γ΄του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια 10.000τμχ γρήγορου τεστ (Rapidtest)
αντιγόνου για την άμεση ανίχνευση του ιού “Covid-19” για τις ανάγκες της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισμού 65.000,00€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον από
οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση
όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, του
έργου:«ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ
ΔΥΤ.
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ»
προϋπολογισμού 350.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, του έργου
"ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ
ΛΙΜΝΗΣ
ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ",προϋπολογισμού 530.000,00 € με ΦΠΑ ,Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ & ΔΕ ΦΟΥΡΝΑ» ,στο πλαίσιο του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»,προϋπολογισμού 900.000,00 € με
ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΘΕ - ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΓΛΥΦΑΣ ΤΜ. ΑΠΟ ΧΘ. 8+120 ΕΩΣ ΧΘ.
11+627,25 - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ”»,προϋπολογισμού 300.000,00€ με ΦΠΑ,
Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΘΕΜΑ 23ο:Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600004
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΚΩΠΑΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566
ΘΕΜΑ 24ο:Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου :«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟ
ΧΩΡΙΟ - ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ - ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ (Α' ΦΑΣΗ)»,προϋπολογισμού 550.000,00 € με
ΦΠΑ, αναδόχου : ΡΟΥΜΠΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ,Π.Ε.Ευρυτανίας.
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ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας υποέργου : “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΤΗΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2019”,του έργου:“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ”,προϋπολογισμού 300.000,00 €,αναδόχου :ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 26253/105/08-02-2021 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας που αφορά την έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ -ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση σχεδίου και όρων Διακήρυξης του Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού
Διαγωνισμού με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Διοικητηρίου
της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας που βρίσκεται στην Άμφισσα επί της οδού
Γιδογιάννου 31.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με
τίτλο:«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ–ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ» και ΚΕ 2019ΕΠ06600036, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την
υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μακρακώμης με τίτλο
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)».

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της επιτροπής, έντεκα (11).
Η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “epresence” και συμμετείχαν ως εξής : στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην έδρα της
Περιφέρειας, με φυσική παρουσία στο χώρο παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής και Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός.
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Μέσω της εφαρμογής “e-presence” συμμετείχαν: oι Αντιπρόεδρος/Αντιπεριφερειάρχης
κ.Αριστείδης Τασιός , Αντιπεριφερειάρχης κ.Δημήτριος Βουρδάνος και τα μέλη κ.κ.
Αικατερίνη Καλαντζή, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Μαρία Αναγνώστου, Χρήστος
Δούρος,κ.Βασίλειος Σιαλμάς,Δημήτριος Αναγνωστάκης,Κατερίνα Μπατζελή και Αναστάσιος
Χρονάς .
Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
1.
Ο κ.Αντώνιος Βούλγαρης,Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης “Ελεύθερη
Στερεά” ,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
2. Η κα Ζωή Κολοβού,Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
3. Ο κ.Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος Π.Σ.Ε.,με φυσική παρουσία στο χώρο.
4. Ο κ.Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
5.
Η κα Αγλαΐα Μέγκου ,Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Φωκίδας,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
6.
Η κα Αδαμαντίνη Σωτηρίου Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης ΔιοικητικούΟικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας ,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 Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις δηλώσεις/προτάσεις που
κατέθεσαν
ενώπιον
της
Οικονομικής
Επιτροπής
οι
Παρατάξεις:«Λαϊκή
Συσπείρωση»,«Στερεά Υπεροχής»,«Πατρίδα μας η Στερεά», ,οι οποίες αποτελούν τις
προ ημερησίας διάταξης δηλώσεις/προτάσεις τους και είναι οι κάτωθι με την σειρά που
πήραν το λόγο και τοποθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.
«Λαϊκή Συσπείρωση»
ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Πολιτική επικαιρότητα.
Οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι έχουν τεράστια ευθύνη, η οποία όμως δεν περιορίζεται
στις προληπτικές κοπές των κλαδιών και των δέντρων.
Τους τελευταίους μήνες έχουν αποδεχτεί και έχουν ψηφίσει τα σχέδια Πολιτικής Προστασίας
στα οποία συμμετέχουν και σύμφωνα με τα οποία μειώνονται προσωπικό και
χρηματοδότηση, στο όνομα της εμπλοκής ιδιωτών και ΜΚΟ.
Αυτά προβλέπει ο νέος νόμος της κυβέρνησης για την Πολιτική Προστασία, που ο
πρωθυπουργός έλεγε ότι βάζει τέλος στην «αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων».
Αυτά ενέκριναν τα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια…… Όταν οι εκλεγμένοι με τη
«Λαϊκή Συσπείρωση» καταψήφιζαν τα πολυσέλιδα φανταχτερά σχέδια τους και
προειδοποιούσαν γι' αυτό που έρχεται….. Οι διαχειριστές του συστήματος πανηγύριζαν για
τον εκσυγχρονισμό της Πολιτικής Προστασίας και την αναβάθμιση του ρόλου τους!
Το κύριο ζήτημα που όλοι μαζί συγκαλύπτουν - γιατί όλοι μαζί το υπηρέτησαν και το
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υπηρετούν - είναι ότι το κράτος είναι ...επιλεκτικά ικανό όταν πρόκειται για προτεραιότητες
που αφορούν τα συμφέροντα των λίγων, των επιχειρηματικών ομίλων, και επιλεκτικά
ανίκανο όταν πρόκειται για προτεραιότητες που αφορούν τις ανάγκες των πολλών.
Γι' αυτό πριν από κάθε «έκτακτο φαινόμενο» μόνιμη επωδός είναι το «καθίστε σπίτι»,
πετώντας στον λαό το μπαλάκι της ατομικής ευθύνης.
Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του κλεισίματος των εθνικών δρόμων. Εκεί όπου οι
επιχειρηματικοί όμιλοι - ανάδοχοι, παρότι οι εργαζόμενοι τους χρυσοπληρώνουν με
τσουχτερά διόδια, δεν εξασφάλισαν το να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι.
Ανάλογη είναι και η περίπτωση των επιχειρηματικών ομίλων στην Ενέργεια, όπου οι
πάροχοι - ιδιώτες, παρά τα υπέρογκα τιμολόγια, δεν εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη παροχή
ρεύματος σε τέτοιες συνθήκες, ενώ είναι αυτοί για τους οποίους το κράτος «κόβει» από
υποδομές σχετικές με τις λαϊκές ανάγκες για να τους προσφέρει ευνοϊκές ρυθμίσεις,
απαλλαγές και ενίσχυση.
Με αυτή την λογική η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ απευθύνεται στον λαό και τον καλεί να βγάλει τα
κατάλληλα πολιτικά συμπεράσματα…… Να δραστηριοποιηθεί για όσα δικαιούται και του
ανήκουν.
Ειδικότερα ζητήματα.
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ….. Χωρίς να ξεχνάμε τα αιτήματα που έχουμε διατυπώσει για
συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων στην Οικονομική Επιτροπή……….. τα συνοψίζουμε και
υπενθυμίζουμε, ταυτόχρονα, την υποχρέωση της Περιφερειακής Αρχής να φέρει για
συζήτηση :
•
Πως θα εξορθολογήσουμε τις δαπάνες της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση
έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών…. Πως θα ενισχύσουμε πρακτικά και συγκεκριμένα
την πολιτική προστασία, κατά Περιφερειακή Ενότητα.
•
Που βρίσκονται οι μελέτες των έργων που προβλέπουν το Τεχνικό Πρόγραμμα και οι
Συλλογικές Αποφάσεις, σε κάθε νομό
•
Πόσο αναγκαίο είναι να ξεχωρίσουμε στον προγραμματισμό μας τα έργα από τις
υπηρεσίες και τις προμήθειες και πως πρέπει να τα ιεραρχήσουμε σε σχέση με τις
πραγματικές ανάγκες του λαού και του τόπου, καταλήγοντας σε συλλογικά επεξεργασμένο
πίνακα προτεραιοτήτων.
•
Πως θα προχωρήσουμε στην αναγκαία ενοποίηση των παρεμβάσεων της
Περιφέρειας για την κοινωνική υποστήριξη όσων χρειάζονται βοήθεια και πως θα
συντονιστούμε για αυτό με τους Δήμους.
Πέρα από αυτά θεωρούμε σκόπιμο
και αναγκαίο να εξετάσουμε συλλογικά την
αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών της Περιφέρειας σε κάθε νομό και φυσικά την βελτίωση
της …. Την ανάγκη επικαιροποίησης, εκσυγχρονισμού και συμπλήρωσης του οργανισμού
κάθε Περιφερειακής Ενότητας.
Χωρίς περιστροφές ζητάμε να αποσαφηνίσετε τις προθέσεις σας για την υλοποίηση της
πρότασης που διατυπώθηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση σχετικά με την χρησιμότητα
της οργάνωσης συζητήσεων, με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, για ζητήματα που
αφορούν :
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•
Την πορεία των έργων που πραγματοποιούνται σε κάθε Περιφερειακή
Ενότητα.
•
Την δραστηριότητα των Διευθύνσεων Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.
Σε αυτή την διαδικασία οφείλουν να μετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι υπηρεσιακοί
παράγοντες…..
Βασικό της περιεχόμενο θα είναι η διατύπωση ερωτήσεων από τα μέλη της
Οικονομική Επιτροπής……
Προτείνεται συγκεκριμένα να ξεκινήσουμε με την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας,
την Τετάρτη 24/2/2021 και να συνεχίσουμε κάθε 2η Τετάρτη με τις υπόλοιπες
Περιφερειακές Ενότητες.
Ο Πρόεδρος τόνισε: “Για ότι αφορά τον προγραμματισμό μας υπάρχουν αρκετές συζητήσεις
ενόψει και της κατάρτισης του περιφερειακού προγράμματος ανάπτυξης που θα μας
απασχολήσει το αμέσως επόμενο διάστημα ,οπότε θα έχουμε να πούμε αρκετά περισσότερα”.
ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Στην συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Θεσσαλίας (18/2/21), συζητήθηκε η
επερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης, προς την περιφερειακή αρχή Θεσσαλίας, γιατί δεν
προχωρά η κατασκευή της γέφυρας στον ποταμό Μέγδοβα και η οδική σύνδεση ΚαρδίτσαςΚαρπενησίου-Αγρινίου, με την ασφαλτόστρωση του δρόμου μεταξύ Νεράιδας Καρδίτσας και
Μαυρομάτας Ευρυτανίας, που παραμένει άλυτο πρόβλημα εδώ και πολλά χρόνια.
Απαντώντας στην επερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας,
ανέφερε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, έχει εκπονήσει
μελέτη με αντικείμενο τη γεφύρωση του ποταμού Μέγδοβα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του
Νομού Καρδίτσας.
Η αρχή του έργου χωροθετείται στην έξοδο του οικισμού Νεράιδας και το πέρας του στην
γεφύρωση του ποταμού Μέγδοβα.
Το συνολικό μήκος είναι περίπου 8,1 χλμ.
Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκε σε επίπεδο οριστικής μελέτης οδός μήκους 1,13 χλμ και
συγκεκριμένα στην περιοχή γεφύρωσης του ποταμού Μέγδοβα, ενώ το υπόλοιπο σε
επίπεδο προμελέτης.
Επίσης αντικείμενο της μελέτης ήταν και η οριστική μελέτη της γέφυρας. Με την Απόφαση
6266/24-12-2018 / ΔΤΕ Περιφέρεια Θεσσαλίας έγινε η έγκριση και η παραλαβή της εν λόγω
μελέτης.
Στο ερώτημα αφού υπάρχει η μελέτη από το 2018, γιατί δεν κατασκευάστηκε η γέφυρα στο
Μέγδοβα και η ασφαλτόστρωση του τμήματος του δρόμου από την πλευρά του Νομού
Καρδίτσας, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ανέφερε ότι η γέφυρα δεν έγινε, γιατί θα ήταν ένα
έργο «τυφλό» και αναποτελεσματικό εφόσον δεν γίνει και ο δρόμος.
Για το ότι όμως δεν έγινε ο δρόμος, με ασφαλτόστρωση από τη Νεράιδα μέχρι την θέση που
είναι να γίνει η γέφυρα στον Μέγδοβα, που είναι ευθύνη της περιφέρειας Θεσσαλίας, δεν
έδωσε καμία ουσιαστική απάντηση, αλλά περιέγραψε απλά τις γεωμορφολογικές δυσκολίες
που έχει αυτός ο δρόμος-χωματόδρομος.
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Παράλληλα προσπάθησε να δικαιολογήσει την μη κατασκευή των έργων που ανήκουν στην
ευθύνη της περιφέρειας Θεσσαλίας (γέφυρα Μέγδοβα και ασφαλτόστρωση του τμήματος
από Νεράιδα μέχρι το σημείο που είναι να γίνει η γέφυρα), ρίχνοντας την ευθύνη στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που δεν έχει ανταποκριθεί στην ασφαλτόστρωση του τμήματος
των 10 χιλιομέτρων του δρόμου από την πλευρά της Ευρυτανίας.
Τελικά, αυτό που αποκομίσαμε από την απάντηση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, είναι αυτό
που γνωρίζαμε και πριν σε γενικές γραμμές για το έργο, το οποίο παραμένει άλυτο εδώ και
χρόνια.
Οπότε για την οδική σύνδεση μεταξύ Καρδίτσας-Καρπενησίου-Αγρινίου, αναμείνατε στο
ακουστικό σας, άγνωστο για πόσο καιρό ακόμα.
Με αυτά τα δεδομένα και έχοντας υπόψη όσα μας ανέφερε προ 15νθημέρου ο κ.
Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας, ισχυριζόμενος πως καθυστερεί η Περιφέρεια
Θεσσαλίας……
Ζητάμε συγκεκριμένες εξηγήσεις για τις προσπάθειες συντονισμού που έγιναν μεταξύ
των δύο Περιφερειών.
Ο κ. Τασιός αναφέρθηκε στο θέμα λεπτομερώς λέγοντας μεταξύ των άλλων ότι
προγραμματίζεται η ολοκλήρωση των μελετών του οδικού δικτύου καθώς και συνάντηση με
τον περιφερειάρχη και αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας προκειμένου να υπάρξει δέσμευση
τους για την γέφυρα και ότι οι μελέτες οδοποιίας προχωρούν όπως έχουν προγραμματιστεί.
Τόνισε επίσης :“η ουσία του θέματος είναι αφού έχουμε ολοκληρωμένη την μελέτη της
γέφυρας ξέρουμε πλέον πως θα συνδέσουμε τα δύο δίκτυα, προς τα που πρέπει να
ωριμάσουμε τις μελέτες και εμείς και οι άλλοι”.

Η κα Μπατζελή ανέφερε τα ακόλουθα: “Μετά και την τοποθέτηση του κ.Τασιού και
λαμβάνοντας υπόψη την συζήτηση που είχαμε κάνει στην προηγούμενη ΟΕ σχετικά με το
θέμα αυτό ,όπου όλοι προσπαθούσαμε να καταλάβουμε, τι διαγράφουμε και τι προτείνουμε,
έτσι ώστε να γίνει η σύνδεση και να ολοκληρωθεί η σύνδεση των δύο περιφερειακών
ενοτήτων Καρδίτσας - Ευρυτανίας , θα ήθελα όπως η γραμματεία μας αποστείλει τώρα το
κείμενο, την απόφαση την οποία ψηφίσαμε ως Ο.Ε.
Το λέω γιατί αυτό το οποίο ψηφίσαμε αν θυμάμαι καλά είναι διαφορετικό από την απάντηση
την οποία έλαβε ο κ. Χρονάς .
Δεύτερον , ψηφίσαμε θέμα μελέτης και πάλι του καινούργιου έργου ή της καινούργιας
διαδικασίας και τρίτον και πάλι αν ενθυμούμαι καλά προτάθηκε να μην το πω παράκαμψη ,
ένας καινούργιος διαφορετικός τρόπος σύνδεσης μεταξύ του τμήματος της Ευρυτανίας και
της Καρδίτσας.
Για να μην λέμε όμως πράγματα τα οποία μόνο εγώ θεωρώ πιθανά ότι είναι έτσι , θα
παρακαλούσα όπως η Γραμματεία μας στείλει αυτή τη στιγμή το θέμα όπως το συζητήσαμε
στην προηγούμενη Ο.Ε. Διότι θεωρώ ότι τα θέματα τα οποία θέτουμε προς επεξήγηση πρέπει
να έχουμε σαφείς απαντήσεις για να ξέρουμε τι ψηφίζουμε , τι κοστολογούμε και τι
παρακολουθούμε”.
Στην συνέχεια του διαλόγου η κα Μπατζελή συμπλήρωσε : “Θέλω να γίνει το έργο ,
μπορούμε να κάνουμε μια από κοινού σύσκεψη των τεχνικών υπηρεσιών παρουσία των δύο
εκπροσώπων , των Ο.Ε. ,βάσει της πληροφόρησης του κ. Χρονά, να καταλάβουμε” .
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Ο κ.Σιαλμάς επεσήμανε τα εξής: “Πρόκειται για έναν οδικό άξονα ο οποίος είναι πάρα πολύ
σημαντικός. Δεν συνδέει απλά την Ευρυτανία με την Καρδίτσα συνδέει την Θεσσαλία με την
Νότια Στερεά Ελλάδα. Αυτό που χρειάζεται είναι να συνεργαστούν οι δύο περιφέρειες , οι
αρμόδιες υπηρεσίες των δυο περιφερειών ώστε να εκπονήσουμε μελέτες και να ξεκινήσουμε
διαδικασίες και έργα τα οποία να δένουν το ένα με το άλλο” .
O Πρόεδρος έκανε την ακόλουθη παρατήρηση : “Σε κάθε περίπτωση αυτό που
συμπεραίνουμε είναι ότι σε επίπεδο χάραξης έχει υπάρξει μέριμνα , συνταυτίζονται η αρχή
του ενός με το τέλος του άλλου.Από εκεί και πέρα η οριστικοποίηση των μελετών είναι που θα
επιτρέψει την αναζήτηση χρηματοδότησης και υλοποίησης των σχετικών έργων” .
******************************************

Για την παράταξη :“Στερεά Υπεροχής ”
Ο επικεφαλής και μέλος της Ο.Ε.
Αναγνωστάκης Δημήτρης
ΘΕΜΑ: Κυβερνητικό καπέλο 8 αιολικών πάρκων στην Εύβοια και στην περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας.
Το επενδυτικό σχέδιο Αιολικά Πάρκα Ευβοίας, ισχύος 470,4 MW, των εταιρειών Ελλάκτωρ
ΑΕ και EDP Renewables SA, προϋπολογισμού 489 εκατ. ευρώ, ενέκρινε την Παρασκευή
19/2/2021, η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.).
H επενδυτική πρόταση αφορά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εγκατάστασης
συγκροτήματος αιολικών πάρκων, συνολικής ισχύος 470,4MW και συνολικής ετήσιας
παραγόμενης ενέργειας 1.591GWh στην Κεντρική και Νότια Εύβοια. Ειδικότερα, πρόκειται
για 8 αιολικά πάρκα, τέσσερα στη Βόρειο-κεντρική Εύβοια και τέσσερα στη Νότια Εύβοια.
Μάλιστα μετά τη συνεδρίαση τόσο ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις
Γεωργιάδης. όσο και ο Αναπληρωτής Υπουργός, κ. Νίκος Παπαθανάσης τόνισαν:
"Εγκρίναμε, μια πολύ σημαντική στρατηγική επένδυση, στον κλάδο των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας, που πρόκειται να ενισχύσει την Περιφέρεια και να δημιουργήσει 182 νέες
θέσεις εργασίας".
Το Περιφερειακό Συμβούλιο, στην 1η Τακτική Συνεδρίασή του, Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021,
εξέδωσε ψήφισμα, με το οποίο η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, επισημαίνει: "Την
αδιαπραγμάτευτη θέση της, ότι για την αδειοδότηση αιολικών πάρκων πρέπει να απαιτείται η
σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών, όπως αυτή εκφράζεται από την Τοπική
Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού και σε κάθε περίπτωση να εφαρμόζεται πλήρως και συμπλεκτικά
το γράμμα, αλλά και το πνεύμα της κείμενης νομοθεσίας (χωροταξικής, περιβαλλοντικής
κλπ.)" και διεκδικεί: "Την άμεση αναστολή κάθε σχεδιασμού εγκατάστασης νέων ΑΠΕ,
αδειοδοτημένων, ή υπό αδειοδότηση, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται η σχετική διαδικασία,
ώστε να επανεξεταστεί εκ βάθρων το κείμενο θεσμικό πλαίσιο".
Τέλος, στο ίδιο ψήφισμα, αναφέρεται: "Το Περιφερειακό Συμβούλιο διά του παρόντος
εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη, ο οποίος συνεπικουρούμενος από τον Πρόεδρο της
Επιτροπής Περιβάλλοντος ΠΣΕ καθώς και τους επικεφαλής ή εκπροσώπους περιφερειακών
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παρατάξεων, μελών της επιτροπής περιβάλλοντος, όπως προβούν σε κάθε απαραίτητη
ενέργεια προς υποστήριξη των ως άνω θέσεων, ενώπιον των αρμοδίων πολιτικών και
υπηρεσιακών αρχών".
Ήδη οι Δήμοι Διρφύων – Μεσσαπίων, Ερέτριας, Αλιβερίου – Κύμης και Καρύστου,
τοποθετήθηκαν αρνητικά και ζητούν να αναληφθούν πρωτοβουλίες και από την Περιφέρεια.
Με βάση τα παραπάνω δημιουργούνται ερωτήματα, που αναζητούν άμεσες απαντήσεις.
Ερωτήματα όπως π.χ.
i.
Ποιες ενέργειες έκανε, από τη μέρα έκδοσης του Ψηφίσματος έως την έγκριση της
νέας επένδυσης, η περιφερειακή αρχή;
ii.
Ποιό είναι το σχέδιό της, ποιά είναι η στρατηγική της, έναντι αυτής της αρνητικής
εξέλιξης, για τα συμφέροντα της Εύβοιας και συνολικά της Στερεάς;
iii.
Αποδέχεται την περιφρονητική και ζημιογόνο συμπεριφορά της Κυβέρνησης,
απέναντι στην ομόθυμη αρνητική απόφαση της τοπικής κοινωνίας;
iv.
Ποιά είναι η άμεση αντίδραση της Περιφέρειας, στην ειλημμένη κυβερνητική
απόφαση;
Στο νόμο 4608 στο άρθρο 15 παρ. 3 προβλέπεται ότι :« ο Πρόεδρος της
διυπουργικής επιτροπής στρατηγικών επενδύσεων μπορεί να καλεί ενώπιον της
επιτροπής Περιφερειάρχες , δημάρχους , άλλα αιρετά στελέχη της τοπικής
αυτοδιοίκησης ή εκπρόσωπο οποιουδήποτε άλλου εμπλεκόμενου φορέα
προκειμένου να γνωστοποιήσει τις απόψεις τους περί στρατηγικών επενδύσεων στα
τοπικά όρια της αρμοδιότητας τους.
Φαίνεται ότι η κυβέρνηση, αν βέβαια της έχει γνωστοποιηθεί το ψήφισμα, αγνοεί,
περιφρονεί το Π.Σ. της Στερεάς Ελλάδας και δημιουργεί τετελεσμένα.
Επειδή, το συγκεκριμένο ζήτημα απασχολεί έντονα την τοπική μας κοινωνία, επειδή υπάρχει
μεγάλη αναστάτωση και ταυτόχρονα τεράστια αγωνία, ζητάμε να συζητηθεί ως έκτακτο θέμα
και προ Η.Δ., στην ερχόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η κα Μπατζελή ανέπτυξε τις ακόλουθες θέσεις για το εν λόγω ζήτημα:
“Θα ήθελα καταρχήν να επισημάνω ότι ένα ψήφισμα το οποίο μάλιστα στηρίζεται από μεγάλη
πλειοψηφία του Π.Σ., ενισχύει την πολιτική διαπραγματευτική θέση του Περιφερειάρχη για την
παρουσίαση των θέσεων μας
και ταυτόχρονα δημιουργεί μια «πίστα» ευρύτερων
συμμαχιών επί σημαντικών θεμάτων από την μη επίλυση των οποίων κινδυνεύει η
περιβαλλοντική και ενεργειακή πορεία της Περιφέρειας μας.
Να επισημανθεί ότι το ψήφισμα έθετε δυο θέματα :εκείνου της προετοιμασία για την
καταγραφή και επαναπροσδιορισμό του χωροταξικού περιφερειακού σχεδιασμού των ΑΠΕ
και εκείνου της έγκρισης δυο μεγάλων επενδύσεων που θα εντασσόταν στο Ταμείο
Ανάκαμψης και μάλιστα μετέπειτα θα είχαν διαφορετικό τρόπο υπολογισμού της εμπορικής
τιμής.
Σχετικά με το τελευταίο από την διαχείριση του θέματος το οποίο απασχολεί και την τοπική
κοινωνία αλλά και τις Δημοτικές Αρχές, η απόφαση της Διϋπουργικής για προέγκριση της
μεγάλης επένδυσης ΑΠΕ στην Κεντρική και Νότια Εύβοια, χωρίς να τηρηθούν οι εκ του
νόμου δυνατότητες ,δηλώνει τρία πράγματα :είτε μας «γράφουν» ,είτε έγινε συνάντηση εν
κρυπτώ και εμείς δεν την γνωρίζουμε παρά τις δεσμεύσεις του ψηφίσματος ,είτε έγινε λάθος
από την ΠΑ με το να καθυστερήσει την αποστολή του ψηφίσματος και να συνεργαστεί με τους
Δήμους τόσο κατά την διαβούλευση όσο και κατά την σύσκεψη της Διϋπουργικής.
Ειδικότερα εκ μέρους μας τονίζουμε ότι:
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1.Προβήκαμε σε κατάθεση ερώτησης στο 2ο ΠΣ σχετικά με την πορεία της διαβούλευσης
εγκατάστασης ανεμογεννητριών και της έγκρισης επένδυσης στα πλαίσια των Στρατηγικών
Επενδύσεων. Δεν λάβαμε σαφή απάντηση για το θέμα της διαβούλευσης ενώ ο κος
Κυρμανίδης περιορίστηκε στο να μας εξηγεί το πώς θα οργανωθεί σε βάθος χρόνου η
καταγραφή των ΑΠΕ και θα προταθεί μια νέα χωροταξική μελέτη για την εγκατάσταση τους .
2.Βάσει
του
νόμου
όπως
αυτός
έχει
τροποποιηθεί
το
2013,ο
πρόεδρος της Δ.Ε.Σ.Ε. και ο νόμιμος αναπληρωτής του δύνανται να προσκαλούν στην
Επιτροπή
τους αιρετούς Περιφερειάρχες ή αναπληρωτές τους, Δημάρχους ή άλλα αιρετά
στελέχη
της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους, χωρίς
δικαίωμα ψήφου, επί Στρατηγικών Επενδύσεων στα τοπικά όρια αρμοδιότητάς τους.
3.Έχουν αναρτηθεί οι απόψεις δύο Δήμων ενώ έχει λάβει απόφαση το ΔΣ Ερέτριας αλλά όχι
της Περιφέρειας τουλάχιστον με το Ψήφισμα του ΠΣ.
4.Είναι σκόπιμο να επιταχυνθούν οι παρεμβάσεις μας διότι το θέμα των μεγάλων
επενδύσεων είναι διαφορετικό από εκείνο των μικρότερων τόσο από πλευράς διαδικασιών
όσο και από πλευράς επιπτώσεων. Σε κάθε περίπτωση εκείνο που πρέπει να διασφαλίζεται
είναι η διαφάνεια, η αποδοχή από τις κοινωνίες ,η ενεργειακή δημοκρατία όπως αυτή
αναλύεται από την νομοθεσία”. Επιπλέον σε κεντρικό επίπεδο να διεκδικηθεί να συζητηθεί
και να δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο ανταποδοτικότητας των μεγάλων αυτών επενδύσεων που
μάλιστα εντάσσονται και σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα λαμβάνοντας υπόψη
αντίστοιχες πολιτικές μετάβασης όπως εκείνης της απολιγνιτοποίησης. Θέμα το οποίο και ως
παράταξη θα το αναδείξουμε.
Πρώτον: Η ιδιοτυπία της επένδυσης ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ότι έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση ότι
η χρηματοδότηση αυτού του μεγάλου πάρκου ανεμογεννητριών θα ενταχθεί στο Ταμείο
Ανάκαμψης .Μια διαδικασία η οποία αποφάσισε η κυβέρνηση να εντάξει στις μεγάλες
επενδύσεις ενεργειακού τύπου. Εδώ η κατάσταση είναι πολύ ποιο σοβαρή από ότι μια απλή
εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου σε άλλες περιοχές. Απαιτείται διαφορετική προετοιμασία
ώστε να αποτραπεί η εγκατάσταση του πάρκου αυτού.
Δεύτερον εκτιμώ ότι πρέπει η περιφέρεια και το Π.Σ. μαζί με τους δήμους να ενεργοποιηθούν
περισσότερο , έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η επένδυση αυτή ΑΝ λάβει χώρα στην Εύβοια
θα έχει διαφορετικούς όρους εγκατάστασης και ανταποδοτικότητας, επέκτασης των πολιτικών
ενεργειακής δημοκρατίας και όλων των αναγκαίων υποδομών. Για τις υπόλοιπες
ανεμογεννήτριες βάσει του νέου χωροταξικού σχεδιασμού θα τηρείτε απαράβατα ο όρος
ενεργειακή δημοκρατία για ότι αυτό σημαίνει σε όλους τους κανονισμούς και σε όλη την
νομοθεσία.
Τρίτον και στην αρχική μας τοποθέτηση στο Π.Σ. πριν το ψήφισμα είχαμε πει ότι η επόμενη
κίνηση μας είναι οι νομικές προσφυγές για ότι αυτό σημαίνει με βάση τις προβλεπόμενες
διαδικασίες”.
Ο Πρόεδρος σχετικά με το θέμα έκανε τις ακόλουθες τοποθετήσεις :
“Για να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι είναι απολύτως αυτονόητο ,το ότι η διυπουργική
επιτροπή συνεδρίασε χωρίς να έχει κατά οποιονδήποτε τρόπο καλέσει, προσκαλέσει εμάς ή
οποιονδήποτε άλλο φορέα αυτοδιοίκησης ,αυτό δεν είναι κατά την άποψη μου συνέπεια της
επαφής που έγινε ή δεν έγινε ή με τον τρόπο που έγινε προς την κυβέρνηση .
Για μια τόση μεγάλη επένδυση που αφορά και επηρεάζει τέσσερις δήμους , είναι στοιχειωδώς
αυτονόητο ότι θα έπρεπε και να κληθεί ή κατά ελάχιστον να έχει περιέλθει εις γνώσιν της
περιφερειακής αυτοδιοίκησης .
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Άρα λοιπόν ευθύς , εξαρχής προφανώς συμφωνούμε ,μια ουσιαστική αστοχία ήτανε η μη
κλήση μας σε αυτή την διαδικασία και η οποία επιβαρύνθηκε από το γεγονός ότι – δεν
ισχυρίζομαι ότι έγινε επί σκοπού- μέχρι Πέμπτη ήμασταν σε ένα άλλο κόσμο όλοι και την
Παρασκευή πρωί συνεδρίαζε η διυπουργική επιτροπή κάτι που το έκανε να περάσει κάτω
από τα ραντάρ.
Βέβαια η διυπουργική επιτροπή το ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης κ.Κυρμανίδης το λέω και
εγώ εδώ τώρα, έχει να κάνει με το ότι η κυβέρνηση στηρίζει την επένδυση.
Δεν είναι αδειοδοτική η διυπουργική επιτροπή , είναι ένα ισχυρό καμπανάκι στο να τρέξουμε
ακόμα ποιο γρήγορα.
Αυτό που γίνεται είναι το εξής. Όπως είπε ο Αντιπεριφερειάρχης κ.Κυρμανίδης γίνεται
δουλειά από πίσω για να έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση .
Θέλω να φέρουμε στην προσεχή Ο.Ε. ένα μικρό ποσό οριακά πενταψήφιο στο οποίο να
πάρουμε την συνεπικουρία ενός ειδικού επιστήμονα που να βοηθήσει στην τεκμηρίωση της
επιχειρηματολογίας μας πάνω σε αυτά .
Ωστόσο οι εξελίξεις μοιάζουν να τρέχουν .Κρίνουμε σωστό και απαραίτητο πριν από όλα
αυτά να έχουμε μια ολοκληρωμένη έκθεση με πλήρη τεκμηρίωση .Μπορεί να πάρει 15 ,20
ημέρες .Σήμερα κιόλας έχω μια επιστολή για να πάει στο υπουργείο περιβάλλοντος, να
κοινοποιηθεί στο υπουργείο ανάπτυξης που έβγαλε την ανακοίνωση, με την οποία να
εκφράζουμε τις θέσεις μας και να μνημονεύουμε το ψήφισμά μας.
Άρα λοιπόν και επιφυλασσόμαστε και ζητάμε αυτά που λέει το ψήφισμα. Δεν θέλουμε από
όλες τις απόψεις να σταθούμε , να περιοριστούμε στο πολιτικό κείμενο, αλλά δεν πρέπει να
χαθεί και ο χρόνος μέχρι να έχουμε και το ολοκληρωμένο τεχνικό μας υπόβαθρο.
Με αυτό το σχεδιασμό άμεσης πολιτικής παρέμβασης και κατά το δυνατόν άμεσης τεχνικής
υποστήριξης και με την συνεπικουρία μελών της επιτροπής περιβάλλοντος , επικεφαλής
παρατάξεων δεν διαφοροποιούμε κάτι , κλιμακώσουμε τις ενέργειες μας και πάντα
προφανώς σε συνεργασία και εναρμόνιση με τους δήμους που λόγω της εγγύτητας έχουν
πιο άμεση επαφή.
Αυτό είναι το γενικό σκεπτικό και το αυτονόητο είναι ότι πλέον μετά από αρκετό διάστημα
νομίζω ότι ξέρουμε όλοι ποια πράγματα στοχεύουμε , ποιες μάχες δίνουμε και με πόση
ένταση.
Είναι ένα από τα πράγματα που είναι αρκετά σοβαρό και που θεωρώ ότι θα μπορούμε να
έχουμε τα μέγιστα δυνατά όπλα για να δώσουμε και να πάρουμε περισσότερες δυνατές
νίκες.
Δεν σας κρύβω ότι με έχει θορυβήσει πάρα πολύ και με τον άμεσο τρόπο που αφορά τις
ανακοινώσεις και αυτό που λέμε διαρκώς τι επιτέλους γίνεται με τις ανεμογεννήτριες στην
Στερεά Ελλάδα”.

Ο κ. Αναγνωστάκης στο σημείο αυτό έθεσε τις ακόλουθες ερωτήσεις:
“ O πρόεδρος του Π.Σ. κοινοποίησε το ψήφισμα του σώματος ;
Πότε στάλθηκε;
Πήγε στον υπουργό, που είναι και πρόεδρος της διυπουργικής επιτροπής, έτσι ώστε να
γνωρίζει ότι υπάρχει άλλη πολιτική άποψη και από το Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας;
Διότι μπορεί να επικαλεστούν άγνοια, ο υπουργός κ. Γεωργιάδης και ο κ. Παπαθανάσης, οι
οποίοι χαιρέτησαν την έγκριση ως μια σοβαρή αναπτυξιακού χαρακτήρα ενέργειά τους,
λέγοντας ότι ενέκριναν μια πολύ σημαντική στρατηγική επένδυση, στον κλάδο των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που πρόκειται να ενισχύσει την Περιφέρεια και να
δημιουργήσει 182 νέες θέσεις εργασίας, χωρίς φυσικά να αναφέρουν τι μεγάλο πρόβλημα
δημιουργεί σε άλλες παραγωγικές δραστηριότητες του νησιού”.
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Ο κ.Χρονάς έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με το ζήτημα των ανεμογεννητριών:
“Είμαστε κατά της ιδιωτικοποίησης στην παραγωγή ενέργειας, που είναι κερδοσκοπικός
στόχος των μονοπωλίων και του μεγάλου κεφαλαίου….
Εκτιμάμε πως δεν υπάρχουν από μέρους των και από μέρους των κυβερνήσεων που
εξυπηρετούν τα σχέδια τους περιθώρια και πρόθεση προστασίας του περιβάλλοντος.
Μοναδική λύση είναι μια διαφορετική πολιτική με αντιμονοπωλιακά χαρακτηριστικά, που θα
προωθεί κυρίαρχα τα συμφέροντα του λαού και φυσικά δεν μπορεί να εξασφαλιστεί από τους
διαχειριστές του συστήματος που κυβέρνησαν και κυβερνούν τον τόπο…. Από την Ν.Δ, τον
ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και όσους θέλουν να τους μοιάσουν.
Δεν θέλουμε να καλλιεργούμε αυταπάτες στον λαό, πως θα σταματήσουν να φυτρώνουν
ανεμογεννήτριες και φωτοβολταικά, με αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους
αδειοδότησης και μεγαλύτερες αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους αδειοδότησης και
περισσότερες αρμοδιότητες στην Περιφέρεια και τους Δήμους, όσο συνεχίζεται η ίδια πολιτική
ιδιωτικοποίησης στην παραγωγή της ενέργειας.
Για αυτό δεν συμμετείχαμε σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και στο κοινό ψήφισμα που ψήφισαν οι
διαχειριστές του συστήματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Συμμετείχαμε και θα συμμετέχουμε πάντα στις προσπάθειες του λαού να αντισταθεί στην
επέκταση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, όπως αυτή εκφράζεται με την εγκατάσταση
νέων ανεμογεννητριών….. Θα βάζουμε όμως καθαρά την δική μας λογική για την ανατροπή
των πολιτικών που δημιουργούν τα προβλήματα….. Για ένα διαφορετικό δρόμο εξέλιξης των
πραγμάτων στον τόπο μας.
Βρισκόμασταν και θα βρισκόμαστε πάντα δίπλα και μαζί με όσους αγωνίζονται ενάντια στην
καπιταλιστική εκμετάλλευσης, σε κάθε έκφραση της”.
Ο κ. Σιαλμάς τόνισε: “Τα ψηφίσματα και οι διαμαρτυρίες ξέρουμε όλοι ότι δεν έχουν κανένα
αποτέλεσμα. Αν θέλουμε να έχουμε αποτελέσματα πρέπει να ξεκινήσουμε δικαστικές
διαδικασίες, ενημέρωση από άνθρωπο ο οποίος θα κατέχει το θέμα και θα μας δώσει τις
απαραίτητες συμβουλές για το πως θα κινηθούμε .
Θεωρώ μόνο δικαστικά θα έχουμε αποτέλεσμα ,αν η περιοχή έχει κορεστεί και έχει
ξεπεράσει το ποσοστό που προβλέπεται από το νόμο να γεμίσει με ανεμογεννήτριες. Αν
στέλνουμε ψηφίσματα δεν θα μας ακούσει κανένας”.
Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος συμπλήρωσε τα ακόλουθα αρχικά στις τοποθετήσεις των
ανωτέρω και στη συνέχεια στις ερωτήσεις που τέθηκαν από τον κ. Αναγνωστάκη λέγοντας :
“ Κρατάω όλες τις θέσεις . Έχουμε σε ένα πολύ υψηλό βαθμό σύνεση όπως σας είπα
εξαρχής.
Τα ψηφίσματα βγαίνουν στον τύπο , στα εθνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης , είμαστε Π.Σ.
Σε κάθε περίπτωση το υπουργείο θα έχει και με επίσημο τρόπο το σύνολο των πολιτικών μας
θέσεων όπως αυτές εκφράστηκαν από το Π.Σ. και συνακόλουθα ,αλλά όχι πολύ
μεταγενέστερα ,πολύ άμεσα για την τεχνική και νομική επιχειρηματολογία πίσω από όλα
αυτά”.

********************************************************************************
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Για την παράταξη :«πατρίδα μας η Στερεά»
η επικεφαλής και μέλος της Ο.Ε.
Κατερίνα Μπατζελή

Β. Θέματα εθνικής εμβέλειας τα οποία συνδέονται με την πορεία και της Περιφέρειας
μας
Μετά και την πρωτοφανή διαφωνία μεταξύ του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και του
υφυπουργού Οικονομικών σχετικά με το μοντέλο διαχείρισης των ‘’κόκκινων δανείων’’, δεν
έχουν απαντηθεί σημαντικά ζητήματα που αφορούν τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις που καλούνται να καλύψουν τις «υποχρεώσεις τους» μετά την πανδημία.
Υπάρχουν σημαντικά ζητήματα τα οποία κι εμείς ως ΟΕ πρέπει να διεκδικήσουμε να
επιλυθούν και να αντιμετωπίσουν διότι η βιωσιμότητα αυτών συνδέεται με τον αναπτυξιακό
σχεδιασμό της περιφέρειας, της κοινωνικής συνοχής, της απασχόλησης και στήριξης των
επιχειρήσεων μας και των ίδιων των οικογενειών τους.
Βασικά ζητήματα είναι :
Αν θα απελευθερωθούν πλήρως οι πλειστηριασμοί από την 1η Ιουνίου
Αν θα επιδοτηθούν όλα τα επιχειρηματικά δάνεια μέσω της ‘’ΓΕΦΥΡΑΣ 2’’ ή θα
Αν αποκλειστούν τα ‘’κόκκινα’’, δηλαδή το 60%
 Αν θα ελαφρυνθούν τα κριτήρια χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μέσω των
τραπεζών, αφού μόνο το 4% των ενεργών επιχειρηματικών ΑΦΜ έχει
πρόσβαση
Υποστηρίζουμε ως παράταξη ρύθμιση 120 δόσεων με κούρεμα 30% της οφειλής για
όσους τηρούν τη ρύθμιση, και σύστασης bad bank, πρόταση που στοχεύει στη
βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και την προστασία των νοικοκυριών.



Οι ‘’χιλιάδες ρυθμίσεις δανείων’’, από τις οποίες 6 στις 10 ξανακοκκινίζουν εντός τριμήνου,
είναι ενδεικτικές του προβλήματος που υπάρχει στην κοινωνία και την αγορά.
Από την 1η Ιουνίου, η κυβέρνηση στέλνει τους οφειλέτες στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού
για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας για τους πραγματικά
αδύναμους δανειολήπτες.
Μια πλατφόρμα που απέδωσε μόλις 2.268 ρυθμίσεις στα 3,5 χρόνια λειτουργίας της και θα
ελέγχεται από το ‘’βασικό πιστωτή’’, δηλαδή τις τράπεζες.
Όσοι δε ρυθμίσουν-δηλαδή η πλειοψηφία-θα οδηγηθεί σε εκκαθάριση, όπως χαρακτηριστικά
ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, με τους πλειστηριασμούς να έχουν
απελευθερωθεί.
Η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους των 240 δις ευρώ (εκ των οποίων 100 δις αφορούν μη
εξυπηρετούμενα δάνεια και τα υπόλοιπα οφειλές δε εφορία-ταμεία) θα κρίνει το κατά πόσον
θα υπάρξουν χιλιάδες ‘’λουκέτα’’ και κατά πόσον θα χάσουν τη δουλειά τους χιλιάδες
εργαζόμενοι το επόμενο διάστημα στη χώρα μας.
Η κα Μπατζελή αρχικά ανέπτυξε το θέμα Β το οποίο έθεσε προς συζήτηση προ ημερήσιας
διάταξης η παράταξή της λέγοντας : “ αφορά ένα γενικό θέμα το οποίο σχετίζεται με τα μέτρα
στήριξης των επιχειρήσεων ,των νοικοκυριών κατά την διάρκεια και μετά της πανδημίας διότι
μια χρεοκοπία των νοικοκυριών ,των επιχειρήσεων των απασχολούμενων θα δημιουργήσει
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε κάθε περιφέρεια και στην δική μας περιφέρεια .Για ότι
αφορά τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων , κατά κύριο λόγο αφορούν μέτρα κεντρικής και
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κυβερνητικής πολιτικής το καταθέτουμε γιατί στα πλαίσια των άλλων προγραμματικών
δηλώσεων μας και επιχειρησιακών σχεδίων στήριξης των επιχειρήσεων των νοικοκυριών και
κοινωνικών ομάδων πρέπει να προτάξουμε στα πολιτικά μας όργανα τα θεσμικά και τα μέτρα
στήριξης γενικά των επιχειρήσεων”.
Α. Βάση των αρμοδιοτήτων της ΟΕ όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 40 του Ν.
4735/2020
Θέτουμε προς συζήτηση και εξέταση τα παρακάτω θέματα:
1. Χρονοδιάγραμμα, διαδικασία συζήτησης και παρουσίασης στην ΟΕ και
προετοιμασίας για ένταξη προ συζήτηση στο ΠΣ του σχεδίου διαβούλευσης
από την ΕΥΠΕΔ σχετικά με CONCEP PAPER .Η συνεδρίαση του ΠΣ είναι
σκόπιμο να είναι ειδική και να συζητηθεί μαζί με το αναθεωρημένο Περιφερειακό
Πρόγραμμα Ανάπτυξης(ΠΠΑ) 2025 ώστε να υπάρξει πλήρης παρουσίαση των
χρηματοδοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων για τον περιφερειακό σχεδιασμό
μέχρι το 2027 .Ταυτόχρονα θα δοθεί η δυνατότητα να αποφευχθούν οι
επικαλύψεις ,να διασφαλισθεί η διαφάνεια σε σχέση με τις προτεραιότητες και την
ιεράρχησης
τους
μεταξύ
των
προβλεπόμενων
τομέων
δράσης
και
παρεμβάσεων ,ενώ θα γίνει ορθολογικότερη διαχείριση συνολικά της τεχνικής
βοήθειας .
2. Να υπάρξει πλήρης καταγραφή των συμβούλων με την διαδικασία των
αναθέσεων σε όλες τις ΠΕ, στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, ο συνολικός
προϋπολογισμός που διατίθεται, των συνεργασιών τους με τα τμήματα των
διευθύνσεων σε κεντρικό και νομαρχιακό επίπεδο, το αν καλύπτουν ανάγκες του
διοικητικό προσωπικού ή των ελλείψεων αυτού. Είναι σκόπιμο να υπάρχουν και οι
εισηγήσεις των υπηρεσιών που αιτούνται την αναγκαιότητα ειδικού συμβούλου για
την υποβοήθηση των εργασιών της Διεύθυνσης.
3. Κατάθεση εκ μέρους της ΠΑ της κατάστασης του διοικητικού προσωπικού ώστε να
υπάρξει άμεση προετοιμασία της
Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας ΠΣτΕ όπως αυτό κατατέθηκε από την παράταξη μας στην 2η σύγκλιση
του ΠΣ στις 19-02-21.Οι υπηρεσίες οργανώνονται στο πλαίσιο της Περιφερειακής
Ενότητας και υπάγονται σε Οργανική μονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας. Επιπλέον,
καθορίζονται οι αρμοδιότητες όλων των Οργανικών Μονάδων ως έχουν διαρθρωθεί.
Διακρίνονται οι θέσεις των υπαλλήλων σε κατηγορίες και κλάδους (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ)
για την κατάληψη θέσεων Προϊσταμένων των κατά περίπτωση Οργανικών Μονάδων.
Ειδικότερα να απεικονίζεται η πραγματική κατάσταση των υφιστάμενων θέσεων στις
οργανικές μας μονάδες (ανά κατηγορία – κλάδο – ειδικότητα - περίγραμμα θέσης
εργασίας) ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά οργανική μονάδα, και όχι όπως είναι
σήμερα ενιαίες σε κλάδους , δεδομένου ότι ο Ο.Ε.Υ. είναι δυναμικός και μεταβάλλεται
συνεχώς ανάλογα με τις ανάγκες και τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται ή
δημιουργούνται.
4. Να δοθούν στην ΟΕ τα στοιχεία και το χρονοδιάγραμμα εργασιών των
μηχανημάτων -οχημάτων που διατέθηκαν προς στήριξη σε Δήμους εκτός της
Περιφέρειας μας για την αντιμετώπιση της «Μήδειας». Η Περιφέρεια μας
συνάπτει και μνημόνια συνεργασίας και είναι απαραίτητο όπως επικαιροποιείται η
κατάσταση αυτών σε κάθε φάση και να γνωστοποιείται στην ΟΕ.
5. Είναι απαραίτητο να παρουσιαστεί έκθεση σχετικά με τους φορείς, ειδικών
οργανώσεων ,πολιτιστικών οργανισμών όλων των νομικών μορφών στα οποία
συμμετέχει η Περιφέρεια ,χρηματοδοτεί και συγχρηματοδοτεί, καθώς και των
προγραμμάτων δράσεων τους και των αιτημάτων προς χρηματοδότηση τους.
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Ο Πρόεδρος απάντησε στα επιμέρους ζητήματα που τέθηκαν ως ακολούθως :
“Θα έχουμε δυνατότητα και υποχρέωση να κάνουμε αναλυτική συζήτηση , όπως έγινε
αντιληπτό και δημοσιεύθηκε, πρόκειται για το εντελώς προπαρασκευαστικό στάδιο των
τελείως βασικών αρχών προς διαβούλευση.
Θα βγάλουμε μια σχετική ανακοίνωση ,παρότι το δεύτερο στάδιο διαβούλευσης είναι αυτό το
οποίο μπαίνει σε ένα ουσιαστικό βάθος συζήτησης για το νέο ΕΣΠΑ .Με το περιφερειακό
πρόγραμμα ανάπτυξης έχουμε και την αίσθηση και την βεβαιότητα τα δύο κορυφαία
χρηματοδοτικά μας εργαλεία έχουν έναν συντονισμό.
Όσον αφορά το δεύτερο σημείο, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις και μπορούμε
να το μεριμνήσουμε με τους αντιπεριφερειάρχες ,να δούμε σε κάθε περιφερειακή ενότητα τι
σύμβουλοι έχουν ενεργοποιηθεί, είτε είναι στο στάδιο της απλής ένταξης ,είτε συνεργασίες
που έχουν προχωρήσει και ωριμάσει.
Στο τρίτο σημείο σχετικά με την τροποποίηση οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας
αναφέρθηκε και την προηγούμενη εβδομάδα στο Π.Σ. ,δεν το βιώνω ως επιτακτική ως προς
το χρόνο ανάγκη, παρόλα αυτά είναι συζήτηση που έχει ενδιαφέρον .
Σε κάθε περίπτωση η ΠΣΕ έχει εγκαίρως δημιουργήσει ψηφιακό οργανόγραμμα αλλά και το
θέμα επιλογής προϊσταμένων δια των υπηρεσιακών συμβουλίων όπως είχαμε θέσει και σε
προηγούμενη συνομιλία Π.Σ. ή Ο.Ε.
Αλλά όπως έχουμε εκθέσει και στο παρελθόν δημόσια ,δεν είναι απλά το μπαλάκι στην μεριά
του υπουργείου,έχουμε υπερθεματίσει και πολλές φορές έχουμε όχι μόνο προφορικά αλλά
και γραπτά ,επανέλθει με επιστολές που επισημαίνουν την αναγκαιότητα στο να προχωρήσει
αυτό γρήγορα. Οι τελευταίες προφορικές πληροφορίες που πήραμε από το υπουργείο
σχετικά ,είναι ότι υπάρχει φιλοδοξία εντός του 2021 να έχουν ωριμάσει οι διαδικασίες και να
έχουν γίνει κρίσεις και προϊσταμένων διεύθυνσης όχι μόνο γενικής διεύθυνσης .
Το βρίσκω ιδανικό αν γίνει , πρακτικά πολύ φιλόδοξο μακάρι να υπάρχει και αυτή η
δυνατότητα είναι αυτονόητο από πλευράς περιφερειακής αρχής θα υποστηριχτεί σε όλα τα
επίπεδα. Όμως μέχρι τότε δεν μπορούν να μένουν ορφανές αυτές οι θέσεις και σύμφωνα με
τους νόμους περί αναπλήρωσης προϊσταμένων θέσεων οργανικών μονάδων καλύπτονται
αυτές οι θέσεις μεταβατικά .
Αναφερόμενος στο σημείο 4 του ζητήματος που έθεσε η παράταξη της κας Μπατζελή
σχολίασε :“παρότι το έχουμε πει και επίσημα μπορούμε να δώσουμε τα στοιχεία και πιο
συγκεκριμένα”.
Τέλος για το σημείο 5 σχετικά με έκθεση για τους φορείς ειδικών οργανώσεων ,πολιτιστικών
οργανισμών όλων των νομικών μορφών στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια ,χρηματοδοτεί
και συγχρηματοδοτεί, καθώς και των προγραμμάτων δράσεων τους και των αιτημάτων προς
χρηματοδότηση τους ανέφερε :“όλες αυτές οι συνεργασίες περιγράφονται στα τελικά μας
προγράμματα , παρόλα αυτά την τεχνική δουλειά μιας σύνοψης την κάνουμε για να είναι πιο
εύληπτη και στα συλλογικά μας όργανα”.
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βουρδάνος ανέφερε ότι το ψηφιακό οργανόγραμμα της Π.Σ.Ε. έχει
ολοκληρωθεί από το 2018.
Ο κ.Αναγνωστάκης έκανε την ακόλουθη επισήμανση : “ Καλό θα ήταν τα πέντε θέματα που
έθεσε η παράταξη <πατρίδα μας η Στερεά>, να ενσωματωθούν στις εκκρεμότητες που
υπάρχουν και κάποια στιγμή πάρτε την πρωτοβουλία , την απόφαση να τα συζητήσουμε είτε
σε επίπεδο Ο.Ε. είτε σε επίπεδο Π.Σ. ή να κάνουμε μια προσπάθεια σε επίπεδο
εκπροσώπων παρατάξεων τουλάχιστον να δρομολογήσουμε κάποια από αυτά επειδή
υπάρχει κοινός στόχος και με τις άλλες παρατάξεις του Π.Σ.
Άρα συνυπογράφω τα όσα κατέθεσε η κ. Μπατζελή, για τα ζητήματα που πρέπει να
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απασχολήσουν το σώμα”.
Ο κ. Σιαλμάς δήλωσε ότι συμφωνεί και έχει την ίδια άποψη.
Ο Πρόεδρος ολοκληρώνοντας την συζήτηση απάντησε στον κ. Αναγνωστάκη λέγοντας:
“κάποια από αυτά που τέθηκαν είναι απαντήσεις λίγων σειρών κάποια θέλουν μια βαριά και
ουσιαστική κουβέντα .Τοποθετήθηκα και είναι σαφές ότι υιοθετούμε την ανάγκη ή την
βούληση απάντησης σε όλα”.

********************************************************
Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
πρότεινε να συζητηθεί και το παρακάτω θέμα, ως έκτακτο:

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση Πρακτικού συνεδρίασης 2 (19-02-2021) της επιτροπής
διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των
κτιρίων της Π.Ε.Εύβοιας, του ΚΕΣΥ και των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας
Εκπαίδευσης του Νομού Ευβοίας» ,προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ,(Διακήρυξη με αρ.
πρωτ. οικ. 248073/7366/24-11-2020 & ΑΔΑΜ: 20PROC007701192 2020-11-24).
Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι κρίνεται αναγκαία η ολοκλήρωση της
διαγωνιστικής διαδικασίας.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και
αποφάσισε το παραπάνω θέμα να συζητηθεί πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 223

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση Πρακτικού συνεδρίασης 2 (19-02-2021) της επιτροπής
διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των
κτιρίων της Π.Ε.Εύβοιας, του ΚΕΣΥ και των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας
Εκπαίδευσης του Νομού Ευβοίας» ,προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ,(Διακήρυξη με αρ.
πρωτ. οικ. 248073/7366/24-11-2020 & ΑΔΑΜ: 20PROC007701192 2020-11-24).
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.: 36595/1178/2202-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού -Οικονομικού της Π.Ε.Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
O κ. Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση αιτιολογώντας την ψήφο του ως ακολούθως:
“ 1.Διαφωνούμε με την εργολαβία ενοικίασης προσωπικού, που
θεωρούμε
ιδιωτικοποίηση και ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων.
2.Μας κάνει εντύπωση πως προσήλθε στον διαγωνισμό μόνο ένας ενδιαφερόμενος….
Πόσοι εκλήθησαν ;
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση”.
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Η κα Μπατζελή αιτιολόγησε την ψήφο της ως εξής : “Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ βάσει και της
επιχειρηματολογίας μας που αναπτύξαμε κατά την συζήτηση του θέματος σε προηγούμενη
Ο.Ε. Δεν υπήρχαν επαρκείς επεξηγήσεις για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των
εργαζομένων, του τρόπου και κατανομής του προσωπικού. Φυσικά είμαστε υπέρ για την
στήριξη των ΚΟΙΝΣΕΠ” .
Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε ΛΕΥΚΟ.
Ο Πρόεδρος απευθυνόμενος στον Αντιπρόεδρο και Αντιπεριφερειάρχη κ.Τασιό ζήτησε σε
συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Κελαϊδίτη να φροντίσει για ότι τυχόν εκκρεμότητες
και πληροφορίες απομένουν ανεξαρτήτως του αν το θέμα ψηφίστηκε και προχωράει.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει το υπ’αριθμ.2/19-02-2021 Πρακτικό Συνεδρίασης της επιτροπής διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο:«Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της
Π.Ε.Εύβοιας, του ΚΕΣΥ και των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του Νομού
Ευβοίας», (Διακήρυξη με αρ. πρωτ. οικ. 248073/7366/24-11-2020 & ΑΔΑΜ:
20PROC007701192 2020-11-24).
2. Κατακυρώνει τον εν λόγω διαγωνισμό στον οικονομικό φορέα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ‘ΕΡΚΥΝΑ’»,
Δ/νση Αγ. Θεοδώρων, Λιβαδειά, Τ.Κ
32121,Τηλ. 223108**** , και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης Παροχής υπηρεσιών
καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕΣΥ και των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και
Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ευβοίας, συνολικής αξίας 46.842,52€ χωρίς
ΦΠΑ( 58.084,73€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
3. Εγκρίνει τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της
σύμβασης Παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕΣΥ και
των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ευβοίας, από την
υπογραφή της και μέχρι την ολοκλήρωσή της, αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους:
α)

Σαββοπούλου Σταματούλα (ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού Α’) ως πρόεδρο,
αναπληρούμενη από την Πολιού Μαριάνθη (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Α’).
β) Γκίζα Βιολέτα (ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού Α’) ως μέλος, αναπληρούμενη από την
Κουρουμπέτση Ευαγγελία (ΠΕ Δασολόγων & Φυσ. Περιβ/ντος Α’).
γ) Μπισμπικοπούλου Αναστασία (ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού Α’) ως μέλος,
αναπληρούμενη από την Κουρνιάτη Ελένη (ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού Α’).
Το τρίτο μέλος της επιτροπής και το αναπληρωματικό του θα έχουν την ευθύνη της
γραμματειακής υποστήριξης της ως άνω Επιτροπής .
Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 216 & 219 του Ν.4412/2016.
Επίσης συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί, ελέγχει την προσήκουσα
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των όρων.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 224
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 7/16-02-2021 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 7/16-02-2021 πρακτικό συνεδρίασής
της.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 225
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2ο: Έκφραση γνώμης σχετικά με τη δυνατότητα αποζημίωσης του Γεωργίου
Στεργίου,σχετικά με την με αριθμό πρωτοκόλλου 55868/1051/08 Μαρτίου 2018 αίτηση του
προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.
Ο
Πρόεδρος
ανέπτυξε
το
θέμα
αυτό,
έχοντας
υπόψη
το
υπ’
αριθμ.(οικ.):32967/149/16-02-2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε.προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Χρονάς ανέφερε τα ακόλουθα: “Αφορά εξωδικαστικό συμβιβασμό για ζημιές που
υπέστη όχημα λόγω κακοτεχνίας του οδοστρώματος….
Δεν έχουμε αντίρρηση, εφόσον το αίτημα είναι πειστικό και το αιτούμενο ποσόν λογικό”.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Αποδέχεται την με αριθμό πρωτοκόλλου 55868/1051/08 Μαρτίου 2018 αίτηση του Γεωργίου
Στεργίου για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με την καταβολή του ποσού των
109,80 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 226
ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Αγωγή του Δημητρίου Τσάλη
κλπ (συν. 4)]
Ο
Πρόεδρος
ανέπτυξε
το
θέμα
αυτό,
έχοντας
υπόψη
το
υπ’
αριθμ.(ΤΤ):244650/1003/2020/16-02-2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε.προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Χρονάς ανέφερε τα ακόλουθα: “Αφορά αγωγή τους κατά της “Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας” και κατά υπηρεσιακού παράγοντα της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, με την
οποία αιτούνται να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να καταβάλλουν το συνολικό ποσό των
280.000 ευρώ, ως αποζημίωση για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης που υπέστησαν
από τον θανάσιμο τραυματισμό συγγενούς των, από τροχαίο ατύχημα, που συνέβη επί της
Ε.Ο. Ιτέας - Διστόμου και οφείλεται σύμφωνα με τους ισχυρισμούς σε παραλείψεις της
Περιφέρειας , που είχε την ευθύνη για τη συντήρηση του εν λόγω οδικού δικτύου.
Δεν έχουμε αντίρρηση”.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την Ευαγγελία
Καλαντζή του Κωνσταντίνου, δικηγόρο Λαμίας [ΑΜ. Δ.Σ. Λαμίας: 364], κάτοικο Λαμίας, επί
της οδού Καποδιστρίου αρ. 3, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 18ης Μαρτίου 2021 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την
εντολή να αποκρούσει την από 15 Ιανουαρίου 2016 και με αριθμό καταχώρησης δικογράφου
11/15 Απριλίου 2016 Αγωγή που άσκησε ο Δημήτριος Τσάλης κλπ (συν. 4), 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 928
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 222,72), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 1.150,72 ευρώ, η
οποία προκύπτει ως εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 288 ευρώ [235€ παράσταση συν 331€ υπόμνημα], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή
ποσού [80€ Χ 2 =] 160€ για την παράσταση ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και για έξι
(6) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή ποσού [80€ Χ 6 =] 480€ για μελέτη του φακέλου
της υπόθεσης και τη σύνταξη υπομνήματος, λαμβανομένης υπόψη της φύσης και του
αντικειμένου της υπόθεσης.
- Σύνολο αμοιβής 928 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 227
ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την έφεση του Γεωργίου Μπαρμπαρούση].
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(ΤΤ):2477
39/1061/2020/16-02-2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε.προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Χρονάς ανέφερε τα ακόλουθα: “Πρόκειται για έφεση κατά απόφασης του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία απερρίφθη αγωγή του ενδιαφερομένου, με
την οποία ζητούσε να του καταβληθεί το ποσό των 100.000 ευρώ ως αποζημίωση λόγω
ηθικής βλάβης, που έχει υποστεί από πράξεις και παραλείψεις μεταξύ άλλων και οργάνων
της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» σχετικά με τη μη άρση επιβληθείσας απαλλοτρίωσης σε
τμήμα επιφάνειας 15,97 τ.μ. ακινήτου ιδιοκτησίας του εντός του σχεδίου πόλεως Λαμίας.
Δεν έχουμε αντίρρηση”.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον Γρηγόριο
Γαϊτάνη του Κωνσταντίνου, δικηγόρο Λαμίας [ΑΜ. Δ.Σ. Λαμίας: 234], κάτοικο Λαμίας, επί της
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οδού Λεωνίδου αρ. 6, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη
δικάσιμο της 17ης Μαρτίου 2021 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 1η Νοεμβρίου 2019 και με αριθμό καταχώρησης δικογράφου στο
Εφετείο Πειραιά ΕΦ1382/20 Δεκεμβρίου 2019 Έφεσή του Γεωργίου Μπαρμπαρούση,
συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,
τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 661
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 158,64), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 819,64 ευρώ, η
οποία προκύπτει ως εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 341 ευρώ [256€ παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι
αμοιβή ποσού [80€ Χ 4 =] 320€, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου
δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.
- Σύνολο αμοιβής 661 ευρώ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 228
ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ
ΘΕΜΑ 5ο: Παροχή γνωμοδότησης σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό για την «Ανάπτυξη
και εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς δακοκτονίας για την υλοποίηση ολοκληρωμένου
μηχανισμού υποστήριξης του Προγράμματος Δακοκτονίας», προϋπολογισμού 74.400,00€
με ΦΠΑ,σχετικά με την έγκριση πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων και προσφυγών
αναφορικά με την εξέταση της ένστασης της εταιρείας “ΣΥΝΕΛΙΞΙΣ Α.Ε.” κατά της αριθμ.
1742/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.
(εξ αναβολής)
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ.,12629/18/17-022021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε.Εύβοιας , 33741/1509/17-022021,12615/572/21-01-2021 ,7675/419/18-01-2020 έγγραφα της Δ/νσης Οικονομικού &
Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Η κα Μπατζελή αιτιολόγησε την ψήφο της αναπτύσσοντας τις ακόλουθες θέσεις: “Να
διατυπώσουμε τα παρακάτω βάσει των οποίων θα κρίθηκε και η ψήφος μας:
Ζητήσαμε να γίνει συμπλήρωση των πρακτικών της 3ης ΟΕ με εκείνων που περιλαμβάνονται
σε εκείνα της 4ης ΟΕ στα οποία και αναλύονται οι παρατηρήσεις μας ως προς την
διαδικασία ,στις ενστάσεις που διατυπώθηκαν και από τους δυο διαγωνιζόμενους αλλά και
ως προς την αναγκαιότητα του προγράμματος εφόσον έχουν προκύψει άλλες πολιτικές
ολοκληρωμένης διαχείρισης βάση της νέας ΚΑΠ.
Η εισήγηση της νομικής υπηρεσίας με γνωμοδοτικό χαρακτήρα προς την ΟΕ δεν
τεκμηριώνει, δεν αναλύει τα επιχειρήματα της σε καμία από τις ενστάσεις αλλά μας προωθεί
τα «συμπεράσματα» της. Αυτό δεν συνάδει με τον ρόλο της και τον τρόπο που βοηθούν τα
μέλη της ΟΕ να κατανοήσουν το ζήτημα και να αποφασίσουν.
Εμείς θα καταψηφίσουμε την εισήγηση διότι δεν έχουμε πειστεί για την ουσία της
απόρριψης της ΣΥΝΕΛΙΞΙΣ την συμβατότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας και την σαφήνεια
της αιτιολόγησης της νομικής υπηρεσίας”.
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Ο κ.Αναγνωστάκης τόνισε: “Κάνοντας χρήση των όσων είχαμε καταθέσει στην
3η συνεδρίαση της Ο.Ε.[19-1-21] είχαμε πει τότε ότι ήταν λαθεμένη και εσφαλμένη η όλη
διαχείριση του ζητήματος και είχαμε συμφωνήσει και εμείς στο να μας δοθεί νομική
γνωμοδότηση .
Σας θυμίζω ότι πριν από αυτή την συνεδρίαση είχαμε σταθεί με λευκή ψήφο λέγοντας ότι δεν
θέλουμε να νομιμοποιήσουμε όλη αυτή την μη σωστή διαχείριση - κατά την γνώμη μας -του
θέματος.
Επανερχόμαστε λοιπόν στην ίδια θέση και σήμερα ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ”.
Οι κ. κ.Δούρος,Σιαλμάς ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.
Ο κ. Χρονάς δήλωσε τα ακόλουθα: “Μετά την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας, που δεν
είναι σαφώς επιχειρηματολογημένη…. ΛΕΥΚΟ”.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει το από 14-1-2021 πρακτικό της επιτροπής ενστάσεων και προσφυγών που
αφορά στην εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2734/169/7-1-2021 ένστασης της εταιρείας
“ΣΥΝΕΛΙΞΙΣ Α.Ε.”, κατά της αριθμ. 1742/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.
για την “Ανάπτυξη και εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς δακοκτονίας για την υλοποίηση
ολοκληρωμένου
μηχανισμού
υποστήριξης
του
Προγράμματος
Δακοκτονίας”,
προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ.
2. Απορρίπτει την κρινόμενη ένσταση της εταιρείας “ΣΥΝΕΛΙΞΙΣ Α.Ε.” κατά της αριθμ.
1742/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. για την εν θέματι υπηρεσία, στο
σύνολό της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σχετικό πρακτικό της επιτροπής.
3. Αποδέχεται την Παρέμβαση της εταιρείας “NEUROPUBLIC Α.Ε.” και την επιστροφή του
προσκομισθέντος παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου ύψους 600,00€.
4. Εγκρίνει την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και με την συμμετέχουσα
εταιρεία “NEUROPUBLIC Α.Ε.”, στην επόμενη φάση, ήτοι στο άνοιγμα της οικονομικής της
προσφοράς.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 229

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΘΕΜΑ 6ο: Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης:
«Προμήθεια Χορτοκοπτικού Βραχίωνα» της Π.Ε.Βοιωτίας.
Ο
Πρόεδρος
ανέπτυξε
το
θέμα
αυτό,
έχοντας
υπόψη
το
υπ’
αριθμ.(οικ.):32550/1319/15-02-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
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πρακτικού.
Ο κ. Χρονάς είπε: “Πρόκειται για επιτροπή ειδικού και συγκεκριμένου σκοπού… Δεν έχουμε
αντίρρηση”.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης:
«Προμήθεια Χορτοκοπτικού Βραχίωνα» της ΠΕΒ, σε εφαρμογή των άρθρων 208 και 221 του
Ν.4412/2016, ως κατωτέρω:
1.

Βήττα Δήμητρα, ΠΕ Μηχανικών, με ειδικότητα Μηχανολόγων Μηχανικών με
βαθμό Α΄, υπάλληλος του τμήματος Ωρίμανσης Έργων της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων ΠΕ Βοιωτίας
2. Ντάης Χρήστος, ΠΕ Μηχανικών, με ειδικότητα Ηλεκτρολόγων μηχανικών, με
βαθμό Α΄, υπάλληλος του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων ΠΕ Βοιωτίας
3. Ζαμπάκος Παύλος, ΠΕ μηχανικών, με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού με
βαθμό Γ΄, υπάλληλος του τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων ΠΕ Βοιωτίας
Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με τους
όρους 6. Ειδικοί Όροι Εκτέλεσης της Διακήρυξης (ΑΔΑ:ΩΣ0Μ7ΛΗ-ΔΟ2,ΑΔΑΜ:
20PROC007540845) και του άρθρου 10 της αναρτηθείσας σύμβασης (21SYMV008126290)
και θα εισηγείται για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των
όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των όρων του αναδόχου, στη λήψη των
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους
του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. Η Επιτροπή θα έχει διάρκεια έως την ολοκλήρωση της
σύμβασης.
Η Επιτροπή θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων, είναι άμισθη
και θα συνεδριάζει εντός ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, στη Δ/νση
Διοικητικού Οικονομικού της ΠΕΒ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 230
ΘΕΜΑ 7ο: Τροποποίηση της υπ’αριθ. 1833/28-12-2020 (πρακτικό 49ο ΑΔΑ: ΨΦΥΘ7ΛΗΜΡΞ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στ. Ελλάδος περί
συγκρότησης συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων και επιτροπών, για το έτος 2021, Π.Ε.
Βοιωτίας.
Ο
Πρόεδρος
ανέπτυξε
το
θέμα
αυτό,
έχοντας
υπόψη
το
υπ’
αριθμ.(οικ.):32630/1321/16-02-2021έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.
Ο κ. Χρονάς αιτιολόγησε την ψήφο του λέγοντας: “Έχοντας διαφορετική άποψη για την
συγκρότηση τέτοιων επιτροπών, είχαμε μιλήσει για κλήρωση και είχαμε ψηφίσει ΛΕΥΚΟ
στην τότε εισήγηση.
Στην ίδια λογική…. ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΛΕΥΚΟ και για την σημερινή τροποποίηση”.
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Ο κ.Αναγνωστάκης ψήφισε ως εξής : “Αποδεχόμαστε την αναγκαιότητα ύπαρξης
συγκρότησης των συγκεκριμένων επιτροπών , ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ στα πρόσωπα”.

Η κα Μπατζελή ψήφισε ομοίως ΛΕΥΚΟ στα πρόσωπα και θετικά ως προς την
αναγκαιότητα ύπαρξης συγκρότησης των συγκεκριμένων επιτροπών.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τροποποίηση της υπ’αριθ. 1833/28-12-2020(πρακτικό 49ο ΑΔΑ: ΨΦΥΘ7ΛΗ-ΜΡΞ)
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στ. Ελλάδος, ως προς τα τακτικά
μέλη της επιτροπής (ενότητα Δ.α), λόγω των αιτιών που αναλύονται στις αιτήσεις των
υπαλλήλων.
Αναλυτικότερα θα έχει ως εξής:
«Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4412/2016 α) Για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Βοιωτίας
στη Λιβαδειά και Αλίαρτο
Την Πρόεδρο της Επιτροπής Σκαλτσά Παναγιώτα, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με
βαθμό Α΄ υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της ΠΕΒ, αντικαθίσταται με
την ΜΑΝΗ Κωνσταντίνα , υπάλληλο του τμήματος Προσωπικού και Μισθοδοσίας της
Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕΒ με βαθμό Α’.
Το τακτικό μέλος της Επιτροπής Βλάχου Ευφροσύνη, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με
βαθμό Α΄, υπάλληλο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕΒ,
αντικαθίσταται με την ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗ Παναγιούλα, υπάλληλο του τμήματος
Προσωπικού και Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕΒ με
βαθμό Α’.
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθ. 1833/28-12-2020 (πρακτικό 49ο ΑΔΑ: ΨΦΥΘ7ΛΗΜΡΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στ. Ελλάδος.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 231
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση του
νέου κύματος της πανδημίας COVID19,Π.Ε.Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 33068/756/16-022021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Φωκίδας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ.Δούρος δήλωσε ότι το εν λόγω θέμα,πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου
αποτελεί θέμα προς συζήτηση στο περιφερειακό συμβούλιο.
Ωστόσο επί της ουσίας τοποθετήθηκε λέγοντας ότι λόγω της αναγκαιότητας της πανδημίας

25

ΑΔΑ: 68ΡΦ7ΛΗ-1Ρ2

του covid ,θα ψηφίσει θετικά την εισήγηση.
Ο κ. Σιαλμάς δήλωσε ότι συμφωνεί με την τοποθέτηση του κ.Δούρου.
Ο κ. Αναγνωστάκης τόνισε: “Με βάση την παγιωμένη στάση και συμπεριφορά της
παράταξης μας απέναντι στις δαπάνες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της πανδημίας
του covid , μέχρι τώρα τις έχουμε στηρίξει όλες και σε αυτή ψηφίζουμε ναι”.
Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας….. Δεν έχουμε
αντίρρηση”.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου από την
ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 5 Ιουλίου 2021 για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID19 στην Π.Ε Φωκίδας και συγκεκριμένα για την υποστήριξη της Δ/νσης Υγείας Πρόνοιας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη και της Πολιτικής Προστασίας
σχετικά με ότι προκύπτει και απαιτείται για την υποστήριξη των υπηρεσιών αυτών σχετικά με
το νέο κύμα της διασποράς του κορωνοιού ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕ
ΔΕ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
1
1

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 232

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση παράτασης συμβάσεων δύο (2) ατόμων κλάδου ΔΕ Οδηγών και ενός (1)
ατόμου κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19,Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 33303/717/17-022021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ.Δούρος δήλωσε ότι το εν λόγω θέμα,πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου
αποτελεί θέμα προς συζήτηση στο περιφερειακό συμβούλιο.
Ωστόσο επί της ουσίας τοποθετήθηκε λέγοντας ότι λόγω της αναγκαιότητας της πανδημίας
του covid ,θα ψηφίσει θετικά την εισήγηση.
Ο κ. Σιαλμάς δήλωσε ότι συμφωνεί με την τοποθέτηση του κ.Δούρου.
Ο κ. Αναγνωστάκης τόνισε: “Με βάση την παγιωμένη στάση και συμπεριφορά της
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παράταξης μας, απέναντι στις δαπάνες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της πανδημίας
του covid , μέχρι τώρα τις έχουμε στηρίξει όλες και σε αυτή ψηφίζουμε ναι”.
Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας….. Δεν έχουμε
αντίρρηση”.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση των συμβάσεων δύο (2) ατόμων κλάδου ΔΕ Οδηγών Β΄
κατηγορίας και ενός (1) ατόμου κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι την συμπλήρωση του συνολικού διαστήματος
μέγιστης διάρκειας οκτώ (8) μηνών (η ημερομηνία λήξης ήταν η 5η/7/2021), για την
αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19 της
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Φθιώτιδας, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην με αριθμ. πρωτ. 97/55/8-2-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
«Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID -19 από τους
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) με τις διατάξεις των άρθρων 74 ν.4745/2020 και
175 ν.4764/2020».
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 233
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΘΕΜΑ 10ο: Α)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή
υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2021.
Β)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή
υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.32947/1457/16-022021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Η κα Μπατζελή ψήφισε ως εξής:“ Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ σχετικά με την εγγραφή 1 του πίνακα
της ενότητας Β ,(Β.1)Δαπάνη για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Λαμιέων, της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης και
του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, για την οργάνωση και λειτουργία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ
Ρούμελης: 100.000 €. Κι αυτό διότι:
1.Δεν επισυνάπτεται το αίτημα και η αιτιολόγηση του υπ’αριθμ.33268/1493/16.02.2021
εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικού-Δ.Ε.
2.Ο προϋπολογισμός της δράσης αυτής προέρχεται από την γραμμική περικοπή του 20%,
πολιτικής επιλογής και πρακτικής της ΠΑ για την οποία και έχουμε διαφωνήσει.
3. Η ΠΣτΕ αν χρηματοδοτεί δεν συμμετέχει στην διαχείριση του ΔΗΠΕΘΕ, δεν γνωρίζει το
πρόγραμμα δράσης του. Κύρια δραστηριότητα και στήριξη έχει το Υπ. Πολιτισμού και ο
Δήμος. Ο ρόλος της περιφέρειας δεν είναι σαφής και τι καλύπτει. Ενώ υπάρχουν και νομικές
εκκρεμότητες .Χωρίς να έχουμε ενημέρωση είναι σαν να δίνουμε λευκή επιταγή. Είναι
σκόπιμο πριν την έγκριση του ποσού να γνωρίζουμε και το σχέδιο προγραμματικής
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συμφωνίας, το καθεστώς στήριξης του ΔΗΠΕΘΕ από το Υπουργείο αλλά και από τον ίδιο
τον Δήμο. Δεν έχουμε πλήρη φάκελο αν και τα έγγραφα αυτά έπρεπε να είναι μέρος της
εισήγηση. Ζητάμε να μας αποσταλούν.
4.Δεν διαφωνούμε σε μια εξισσοροπημμένη στήριξη αντιστοίχων πολιτιστικών φορέων των
Δήμων ,αν και δεν είναι βασική μας δραστηριότητα εφόσον. Οι δράσεις αυτές πρέπει να
καλύπτονται και από πόρους του Δήμου και μάλιστα όταν δεν είναι διαδημοτική”.
Ο κ. Δούρος ψήφισε θετικά τον Πίνακα της Ενότητας Α και ΛΕΥΚΟ τον Πίνακα της Β
Ενότητας .
Ο κ. Χρονάς αιτιολόγησε την ψήφο του λέγοντας τα εξής: “Εκφράζοντας την επιφύλαξη μας
για το καθεστώς λειτουργίας του ΔΗΠΕΘΕΡ Δήμου Λαμίας, σε σχέση με τα ιδιωτικόοικονομικά κριτήρια λειτουργίας του…… ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την συγκεκριμένη δαπάνη.
ΝΑΙ…. στα υπόλοιπα”.
Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε θετικά τον Πίνακα της Ενότητας Α και ΛΕΥΚΟ τον Πίνακα της
Β Ενότητας .
Ο Πρόεδρος επεσήμανε : “Το ΔΗΠΕΘΕ όλοι το γνωρίζουμε είναι ένας κορυφαίος φορέας
όχι μόνο της Λαμίας αλλά και της Στερεάς Ελλάδας και της χώρας το οποίο προθύμως
στηρίζουμε.
Το να γίνουν αναλυτικότεροι και απολύτως δημοσιοποιημένοι οι όροι με τους οποίους θα
λάβει χώρα αυτή η στήριξη ,είναι ένα εύλογο ζητούμενο στο οποίο θα αποκριθούμε” .
Ο κ. Αναγνωστάκης στη συνέχεια έθεσε μια ερώτηση θεσμικού χαρακτήρα : “Τη στιγμή που
η περιφέρεια χρηματοδοτεί δεν θα έπρεπε να είχε έκφραση στο διοικητικό συμβούλιο,
υπάρχει έκφραση στην διοίκηση του ΔΗΠΕΘΕ ; Και όχι μόνο στο ΔΗΠΕΘΕ. Για παράδειγμα
στην 5η ΥΠΕ.
Δεν θα μπορούσαμε να ζητήσουμε είτε τροποποίηση της προγραμματικής ή με νέα
νομοθετική ρύθμιση σε ότι αφορά την διοίκηση των υγειονομικών δομών .
Πέρα από τα 4,5 εκ ευρώ που έχει δώσει η περιφέρεια στην 5η ΥΠΕ και τα επιμέρους
χρήματα που έχουν δοθεί για την αναβάθμιση των κέντρων υγείας στην περιφέρεια, συνεχώς
χρηματοδοτούμε δράσεις της. Δεν είναι λίγα χρήματα. Νομίζω ότι δικαιούμαστε, να έχουμε
έκφραση και λόγο. Υπό αυτή την έννοια έχετε σκεφτεί να πάρετε τέτοιου είδους
πρωτοβουλία;”
Ο Πρόεδρος αποκρινόμενος στο ανωτέρω ερώτημα σχολίασε: “Αντιλαμβάνομαι και τον
τύπο και την ουσία του ερωτήματος όπως και την διασύνδεση αυτή της υγείας.
Για την μεν υγεία αντιλαμβανόμαστε θέλει μια πιο βαριά θεσμική συζήτηση που έχει να κάνει
και με το χάρτη των αρμοδιοτήτων των περιφερειών. Δεν είναι κάτι εύκολο , δεν είναι και κάτι
λογικό .
Για το ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης θα άκουγα με πολύ ενδιαφέρον αυτή την αξίωση προσθέτοντας
μια συνθήκη που νομίζω ότι θα ήταν αντιληπτή διότι αυτή η χρηματοδότηση είναι εφάπαξ.
Είναι για ένα έτος. Αν αποφασίζαμε ως Π.Σ. να έχουμε μια διαρκή , μια σταθερή
χρηματοδότηση ετήσια μικρότερη ή μεγαλύτερη δεν έχει σημασία ,τότε θα έχει βασιμότητα να
αξιώσουμε μια συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο.
Δεν είναι ότι αυτή η συμμετοχή θα άλλαζε άρδην την πολιτική πλευρά όμως θα ικανοποιούσε
θεσμικά αυτό που συζητάμε και το βρίσκω αντιληπτό. Άρα σε αυτή την βάση το βάζω ότι αν
λέγαμε ότι θέλουμε η στήριξη μας στο ΔΗΠΕΘΕ να έχει ένα σταθερό διαρκή χαρακτήρα σε
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όποιο ύψος αυτό συμφωνηθεί νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση θα ήταν εύλογο να μπούμε
και στην κουβέντα που συζητάτε. Δεν είμαι πρόχειρος να πω αν υπάρχει νομικό πλαίσιο που
το απαγορεύει υποθέτω πως όχι , στα ΔΗΠΕΘΕ δεν είναι τόσο ρητός ο χάρτης όπως στις
ΥΠΕ και πως στελεχώνονται ,τα νοσοκομεία όμως σε κάθε περίπτωση με ενδιαφέρον
μπορούμε να το δούμε”.
Η κα Μπατζελή λαμβάνοντας και πάλι το λόγο επεσήμανε: “η ερώτηση που καταθέσαμε
προ ημερησίας διάταξης συνδέεται άμεσα με το θέμα αυτό.
Ζητούμε να κάνουμε την καταγραφή των φορέων που εμείς συγχρηματοδοτούμε ,είτε
συμμετέχουμε είτε όχι. Εφόσον όπως ανέφερε ο κος Περιφερειάρχης είναι εφάπαξ η
στήριξη με 100.000€ πρέπει να ξέρουμε που τα δίνουν και για ποιο λόγο. Δεν υπάρχει μια
εισήγηση εκκαθαριστική, μπορεί να είναι κάποια οικονομικά προβλήματα , μπορεί να είναι για
την κάλυψη θεμάτων απασχόλησης. Δεν γνωρίζουμε για αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να μας
αποστείλετε και την αιτιολόγηση το αιτήματος του δήμου ή και του Υπουργείου Πολιτισμού
όπου ζητάνε από την περιφέρεια 100.000 άπαξ. Εμείς είμαστε ανοιχτοί να τεθούμε στο
διάλογο για το θέμα για το οποίο συμμετέχουμε χρηματοδοτικά και αντιπροσωπευτικά σε
αυτούς τους φορείς αλλά με πλήρη διαφάνεια, ιεράρχηση των αναγκών. Η Περιφέρεια δεν
έχει κύρια αρμοδιότητα την χρηματοδότηση πολιτιστικών δρώμενων αλλά αναπτυξιακών
έργων. Ας ξεκαθαρίσουμε και στην πράξη τις αρμοδιότητες των Δήμων και της Περιφέρειαςκαι των Υπουργείων- για να μπορέσουμε να τους στηρίξουμε με έργα αναπτυξιακά και
κοινωνικά ”.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών, ΠΕ
Φθιώτιδας (ειδικός φορέας 073) που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό
Έτος 2021 , ως κατωτέρω:
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΕ

Περιγραφή
ΚΑΕ

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικων
προσωπω
ν

Α/
Α

1

Δαπάνη διορισμού δικηγόρου για
την εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά
(σχετικά με την Έφεση Γεώργιου
Μπαρμπαρούση)

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗ
Σ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ
ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

819,64

1.500,00

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

100.000,00

61.937.00

38.063.00

279.008.21

220.960.35

58.047.86

Έγγραφο της Νομικής Υπηρεσία
Π.Σ.Ε.

2

Δαπάνη για την ετήσια συνδρομή
της Π.Ε.Φθιώτιδας στη νομική
βάση δεδομένων ΄΄Νομοτέλεια΄΄

02.01.073.0899.
01

Λοιπές
δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

Έγγραφό 24824/534/04.02.2021 της
Δ/νσης Διοίκησης Π.Σ.Ε.
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Δαπάνη επιστροφής παραβόλου
στον Μακρυγιάννη Φώτιο του
Γεωργίου λόγω μη χρήσης.

02.01.073.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων
203,00

15.000,00

488.72

14.511.28

620,77

15.000,00

691.72

14.308.28

2.000,00

1.640.000.00

961.366.26

678.633.74

5.000,00

1.640.000.00

963.366.26

676.633.74

Έγγραφο 405/09.02.2021 της
Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας.
Επιστροφή επιχορήγησης που
αφορά το πρόγραμμα Γεωργικών
Προειδοποίησεων ολοκληρωμένης
φυτοπροστασίας της
βαμβακοκαλλιέργειας έτους 2020
στην Π.Ε.Φθιώτιδας.
Έγγραφο 2220/32254/15.02.2021
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας
& Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθ/δας.
Δαπάνη εξόδων μετακίνησης εισιτήρια - διόδια - χιλιομετρική
αποζημίωση - ημερήσια
αποζημίωση του προσωπικού
Δακοκτονίας Π.Ε. Φθιώτιδας
(ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021)
Έγγραφο 1528/23021/3.2.2021
Δ/νση Αγρ. Οικ. & Κτην. Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Δαπάνη υπερωριακής εργασίας
του προσωπικού Δακοκτονίας Α΄
Εξαμήνου 2021.

02.01.073.3199.
01

02.01.073.5241.
01

02.01.073.5241.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

Δαπάνες
προστασία
ς
ελαιοπαρα
γωγής

Δαπάνες
προστασία
ς
ελαιοπαρα
γωγής

Έγγραφο 1528/23021/3.2.2021
Δ/νση Αγρ. Οικ. & Κτην. Π.Ε.
Φθιώτιδας.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

10.143.41

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

1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΕ

Περιγραφή
ΚΑΕ

Δαπάνη για την υλοποίηση της
Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας,του Δήμου Λαμιέων,της
ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης και
του Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού, γιατην οργάνωση
και λειτουργία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ
Ρούμελης

02.01.071.9899
.01

Λοιπές
δαπάνες
(20% Έργα
Περιφέρεια
ς)

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

100.000,00

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ
ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

3.776.000,00

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

2.625.429,68

1.150.570,32

Έγγραφό 33268/1493/16.02.2021
της Δ/νσης Οικονομικού-Δ.Ε.
ΑΔΑΜ: 21REQ008149588
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ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους
2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2021,Π.Ε.Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.32230/1299/16-022021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε.Βοιωτίας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει εξειδίκευση για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών
που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2021, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

2

3

4

Κάλυψη δαπάνης για
προμήθεια δέκα οκτώ
σημαιών
(Ελλάδας,Περιφέρειας
Στερεάς
Ελλάδας,Ευρωπαικής
Ενωσης), σύμφωνα με
Ν.3852/10 αρθρο 176
παρ.1
Προμήθεια τυμπάνου
φωτ/κού για επισκευή
του φωτ/κού της
Δ/νσης Α/θμίας
Εκπ/σης, σύμφωνα με
Ν.3852/10 αρθρο 176
παρ.1
Προμήθεια ενός
φωτοτυπικού
μηχανήματος για τις
ανάγκες της Δ/νσης
Τεχνικών Εργων,
σύμφωνα με Ν.3852/10
αρθρο 176 παρ.1
Κάλυψη δαπάνης για
προμήθεια εμβολίων
για τον καταρροικό
πυρετό των προβάτων,
σύμφωνα με τον

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΚΕ
ΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕiΣ ΕΤΟΥΣ
2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

02.05.073.1699.
01

Λοιπές
προμήθειες

720,00

20.000,00

5.666,40

14.333,60

02.05.073.1329.
01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης και
επισκευής κάθε
είδους λοιπού
εξοπλισμού

124,00

20.000,00

0,00

20.000,00

02.05.073.1713.
01

Προμήθεια
γραφομηχανών,
μηχανημάτων
φωτοαντιγραφικής
κλπ, μηχανών
γραφείου

2.400,00

4.000,00

0,00

4.000,00

02.05.073.5244.
01

Δαπάνες
γεωργίας,
κτηνοτροφίας
κ.λ.π

22.299,42

25.299,42

3.000,00

22.299,42
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Ν.3852/2010.

5

Κάλυψη δαπάνης για
παροχης υπηρεσίας για
τεχνική υποστήριξη της
αίθουσας πολλαπλών
χρήσεων της
Π.Ε.Βοιωτίας,σέρβις
για την καλή λειτουργία
του συνεδριακού
συστήματος με
παρουσία τεχνικού,
σέρβις όλου του
ηχητικού και
οπτικοκουστικού
συστήματος,φωτισμός
της αίθουσας με
DIMER, φωτισμός και
ότι άλλο χρειαστεί για
τις ανάγκες των
εκδηλώσεων και των
Διοικητικών
συμβουλίων.

02.05.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές αμοιβές

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

4.000,00

91.588,04

87.588,04

29.543.42

160.887.46

96.254.44

4.000,00

64.633.02
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ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό
δημοσίων
Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 071) για δαπάνες, προμήθειες,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021,Π.Ε.Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.32917/753/1602-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης 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 δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών
που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2021 από τον ειδικό Φορέα
071, ως κατωτέρω:

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
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1.

Η δαπάνη αφορά
την
αποκατάσταση
τεχνικών έργων
στην ΕΠ.ΟΔΟ
ΙΤΕΑΔΕΣΦΙΝΑΣ .Το
αρθμ. πρωτ.
30877/688/11-022021 Έγγραφο
πρωτογενές
αίτημα της
Τεχνικών
Έργων.
(ΑΔΑΜ:21REQ81
32674)
Χρηματοδότηση
:ΚΑΠ- ΣΑΕΠ 066

02.04.071.9459.01

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Διάφορα έργα.

28.990,00

28.990,00

0,00

0,00

28.990,00

28.990,00

0,00

0,00
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ΘΕΜΑ 13ο: Α)Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας , έτους 2021.
Β)Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 071) για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών
εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε.Φωκίδας , έτους 2021.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.32921/754/1602-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Φωκίδας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Η κα Μπατζελή ψήφισε ΛΕΥΚΟ αιτιολογώντας την ψήφο της ως εξής:“ Ψηφίζουμε λευκό.
Δεν υπάρχει συνολικό ποσό ανά κατηγορία αλλά και γενικό.
Δεν μπορούμε να ελέγξουμε την αιτιολόγηση.
Στην Π.Ε. Φωκίδας παρουσιάζονται οι πληρωμές αυτές σε 3μηνιαια βάση και δημιουργείται
η εντύπωση «ενιαίων» πληρωμών και αποζημιώσεων για όλους τους διοικητικούς…”
Ο κ. Αναγνωστάκης αρχικά ζήτησε από την κα Μέγκου ,Προϊσταμένη της Δ/νσης
Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας, αναλυτικές διευκρινίσεις, για το εάν πρόκειται για
δαπάνες σχετικά με τα οδοιπορικά των υπαλλήλων, για δαπάνη συμμετοχής σε δακοκτονία,
ή κάτι άλλο.
Μετά τις επεξηγήσεις που δόθηκαν από την κα Μέγκου ψήφισε θετικά.
Η κα Μέγκου Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Φωκίδας
επεσήμανε: “Είμαστε υποχρεωμένοι να δεσμεύουμε τα χρήματα των μετακινήσεων των
υπαλλήλων ανά τρίμηνο και να αναφέρουμε όλα τα ονόματα αυτών που μετακινούνται. Δεν
σημαίνει ότι τα ποσά αυτά εξαντλούνται ,απλώς γίνεται ένας προγραμματισμός στον οποίο
μπαίνουν όλα τα ονόματα των υπαλλήλων και τα ποσά που αναλογούν σε κάθε διεύθυνση
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Δέσμευση Πίστωσης . Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε προκειμένου να εκκαθαρίζουμε
το ένταλμα πληρωμής. Και οι δεσμεύσεις πρέπει να γίνονται ανά τρίμηνο”.
Ο κ. Δούρος δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση γιατί έτσι είναι η διαδικασία , επειδή
είναι προδεσμεύσεις για να μπορούν να υπάρχουν τα ποσά και το τριμηνιαίο μπορεί να
παρακολουθηθεί .
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
A) 1. Εγκρίνει εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών
εξόδων μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π ) για τις
συναντήσεις με φορείς και συλλόγους, για την συλλογή στοιχείων για την υποβοήθηση του
έργου του Αντιπεριφερειάρχη, και για την επιμόρφωση του προσωπικού του γραφείου , που
πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Ά τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2021 από τον
ειδικό Φορέα 073 στους υπαλλήλους του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη του παρακάτω
πίνακα :
A/A

Α/Α

1.

1.
2.
3.
4.
5.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΑΝΤΖΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΒΛΑΧΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΥΤΡΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
λοιπών εξόδων
μετακίνησης
υπαλλήλων του
Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη
της Π.Ε. Φωκίδας
για το Ά Τρίμηνο
του 2021 Το
αρθμ. πρωτ. οικ.
Έγγραφο
26182/166/05-022021
τεκμηριωμένο
αίτημα του
Γραφείου
Αντιπεριφερειάρ
χη.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.04.073.0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνοντα
ι το αντίτιμο των
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
ο ναύλος
οχήματος και η
μίσθωση
αυτοκινήτου Ι.Χ.
η Δ.Χ.) εκτός
όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715,0716,0717

1.050,00

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
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2.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας
αποζημίωσης
υπαλλήλων του
Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη
της Π.Ε. Φωκίδας
για το Ά Τρίμηνο
του 2021 . Το
αρθμ. πρωτ. οικ.
Έγγραφο
26182/166/05-022021
τεκμηριωμένο
αίτημα του
Γραφείου
Αντιπεριφερειάρ
χη.

02.04.073.0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός
όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

350,00

2. Εγκρίνει εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π ) για
συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια , για συμμετοχή σε συσκέψεις ή συνεργασίες με
άλλες υπηρεσίες στην έδρα ή σε άλλες περιφερειακές ενότητες ή όπου ή σε ότι οι
υπηρεσιακές ανάγκες απαιτούν , που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Ά τρίμηνο
του Οικονομικού Έτους 2021 από τον ειδικό Φορέα 073 στους υπαλλήλους της Δ/νσης
Διοικητικού – Οικονομικού του παρακάτω πίνακα :
A/A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Α/Α

3.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΓΛΑΙΑ ΜΕΓΚΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΤΡΑΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΟΚΚΟΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΛΟΜΕΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΩΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
λοιπών εξόδων
μετακίνησης
υπαλλήλων της
Δ/νσης

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΣΕΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜ . ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ- ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΣΕΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.04.073.0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνοντα
ι το αντίτιμο των
εισιτηρίων
εσωτερικού &

1.050,00

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
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εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
ο ναύλος
οχήματος και η
μίσθωση
αυτοκινήτου Ι.Χ.
η Δ.Χ.) εκτός
όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715,0716,0717

Διοικητικού –
Οικονομικού της
Π.Ε. Φωκίδας για
το Ά Τρίμηνο του
2021 Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο
26813/616/08.02.20
21 τεκμηριωμένο
αίτημα της
Δ/νσης
ΔιοικητικούΟικονομικού.

4.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας
αποζημίωσης
υπαλλήλων της
Δ/νσης
Διοικητικού –
Οικονομικού της
Π.Ε. Φωκίδας για
το Ά Τρίμηνο του
2021 Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο
26813/616/08.02.20
21 τεκμηριωμένο
αίτημα της
Δ/νσης
ΔιοικητικούΟικονομικού.

02.04.073.0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός
όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

650,00

3. Εγκρίνει εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π ), για
εκτέλεση εκτός έδρας υπηρεσίας. Συγκεκριμένα το προσωπικό του τμήματος
Μηχανολογικού Εξοπλισμού εκτελεί εργασίες καθαρισμού οδών σε όλο το εθνικό και
επαρχιακό οδικό δίκτυο της ΠΕ Φωκίδας , εργασίες καθαρισμού χειμάρρων και λοιπές
εργασίες συντήρησης υποδομών σε όλη την έκταση της ΠΕ Φωκίδας. Επιπλέον το
προσωπικό των υπολοίπων τμημάτων (Δομών περιβάλλοντος και Συγκοινωνιακών έργων
είναι επιφορτισμένο με την αστυνόμευση του οδικού δικτύου και των χειμάρρων που
πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Ά τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2021 από τον
ειδικό Φορέα 073 στους υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του παρακάτω πίνακα :
A/A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΗΜΗΤΡΈΛΟς ΧΡΉΣΤΟς
ΚΟΥΤΣΟΎ ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ
ΑΣΗΜΆΚΗς ΚΌΚΚΙΝΟς
ΣΕΓΔΊΤΣΑς ΑΝΔΡΈΑς
ΚΑΣΤΊΛΙΑ ΜΑΡΙΈΛΛΑ
ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΊΔΗ ΆΝΝΑ
ΦΑΡΟΠΟΎΛΟΥ ΜΑΡΊΑ
ΚΑΛΥΒΙΏΤΗ ΙΟΥΛΙΆΝΝΑ
ΚΟΛΟΒΌς ΗΛΊΑς
ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΝ.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Α/Α

5.

6.

ΚΑΣΔΑΝΑΣΤΆΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ
ΣΟΎΛΗς ΚΩΝ/ΝΟς
ΣΏΡΡΑς ΔΗΜΉΤΡΙΟς
ΚΟΥΤΡΟΛΊΚΟς ΙΩΆΝΝΗς
ΚΑΛΗΜΆΝΗς ΔΗΜΉΤΡΙΟς
ΜΑΛΙΣΙΏΡΑς ΑΘΑΝΆΣΙΟς
ΜΑΡΓΑΡΊΤΗς ΓΕΏΡΓΙΟς
ΜΑΛΈΡΔΟς ΚΩΝ/ΝΟς
ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΊΛΗς ΣΤΈΦΑΝΟς
ΜΠΟΎΤΣΙΚΟς ΙΩΆΝΝΗς
ΜΠΈΣΙΟς ΓΕΏΡΓΙΟς
ΠΛΙΆΣΑς ΧΡΉΣΤΟς

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
λοιπών εξόδων
μετακίνησης
υπαλλήλων της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε.
Φωκίδας για το Ά
Τρίμηνο του 2021
Το αρθμ. πρωτ.
οικ. Έγγραφο
26490/585/08-022021
τεκμηριωμένο
αίτημα της
Δ/νσης
Τεχνικών
Έργων.
Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας
αποζημίωσης
υπαλλήλων της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε.
Φωκίδας για το Ά
Τρίμηνο του 2021
Το αρθμ. πρωτ.
οικ. Έγγραφο
26490/585/08-022021
τεκμηριωμένο
αίτημα της
Δ/νσης
Τεχνικών
Έργων.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.04.073.0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνοντα
ι το αντίτιμο των
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
ο ναύλος
οχήματος και η
μίσθωση
αυτοκινήτου Ι.Χ.
η Δ.Χ.) εκτός
όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715,0716,0717

600,00

02.04.073.0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός
όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

1.200,00

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

4. Εγκρίνει εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών
εξόδων μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π ) για
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διεκπεραίωση αρμοδιοτήτων γεωτεχνικής φύσεως (φυτοπροστασία, ποιοτικό έλεγχο κλπ)
διαχείριση ζωικού κεφαλαίου, αλιείας υδατοκαλλιεργειών, εποικισμού αναδασμού, συλλογή
και επεξεργασία στοιχείων γεωργικής στατιστικής αντίστοιχα
της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φωκίδας , που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά
το Ά τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2021 από τον ειδικό Φορέα 073 στους υπαλλήλους της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του παρακάτω πίνακα :
A/A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Α/
Α

7.

8.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΙΔΗΡΌΠΟΥΛΟ ΝΙΚΌΛΑΟ
ΑΡΆΧΩΒΑ ΝΙΚΌΛΑΟ
ΜΙΧΑΛΆΚΗ ΠΈΤΡΟ
ΤΣΙΆΜΗ ΑΠΟΣΤΌΛΗ
ΚΑΛΥΒΙΏΤΗ ΌΛΓΑ
ΣΚΟΡΔΆ ΕΙΡΉΝΗ
ΝΆΤΣΙΚΑ ΣΟΦΊΑ
ΚΑΣΤΡΊΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΎ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ
ΚΏΤΣΟΥ ΕΥΓΕΝΊΑ
ΚΑΝΕΛΛΌΠΟΥΛΟ ΝΙΚΌΛΑΟ
ΑΝΔΡΕΌΠΟΥΛΟ ΗΛΊΑ
ΚΟΡΟΜΠΊΛΗ ΗΛΊΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΣΌΠΟΥΛΟ ΘΕΌΔΩΡΟ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή λοιπών
εξόδων μετακίνησης
υπαλλήλων της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής της
Π.Ε. Φωκίδας για το Ά
Τρίμηνο του 2021 Το
αρθμ. πρωτ. οικ.
Έγγραφο
24045/286/03.02.2021
τεκμηριωμένο αίτημα
της Δ/νσης
Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής .
Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή ημερήσιας
αποζημίωσης
υπαλλήλων της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Φωκίδας για το Ά
Τρίμηνο του 2021 Το
αρθμ. πρωτ. οικ.
Έγγραφο

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΝ.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.04.073.0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνοντα
ι το αντίτιμο των
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
ο ναύλος
οχήματος και η
μίσθωση
αυτοκινήτου Ι.Χ.
η Δ.Χ.) εκτός
όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715,0716,0717

1.000,00

02.04.073.0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός
όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

600,00

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ
ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ
2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜ
Ο ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣ
Η
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24045/286/03.02.2021
τεκμηριωμένο αίτημα
της Δ/νσης
Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής .

4.1 Εγκρίνει εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών
εξόδων μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π ) για τις
ανάγκες του Προγράμματος δακοκτονίας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το
Οικονομικό Έτος 2021 από τον ειδικό Φορέα 073 , Κ.Α.Ε. 5241 στους υπαλλήλους της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του παρακάτω πίνακα :
A/A

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1.

ΣΙΔΗΡΌΠΟΥΛΟ ΝΙΚΌΛΑΟ

2.

ΑΡΆΧΩΒΑ ΝΙΚΌΛΑΟ

ΑΝ.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

3.

ΜΙΧΑΛΆΚΗ ΠΈΤΡΟ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

4.

ΤΣΙΆΜΗ ΑΠΟΣΤΌΛΗ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

5.

ΚΑΣΤΡΊΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

6.

ΚΑΝΕΛΛΌΠΟΥΛΟ ΝΙΚΌΛΑΟ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

7.

ΚΟΡΟΜΠΊΛΗ ΗΛΊΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας
αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων
μετακίνησης
υπαλλήλων της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της
Π.Ε. Φωκίδας για
το έτος 2021 Το
αρθμ. πρωτ. οικ.
Έγγραφο
23889/284/03-022021
τεκμηριωμένο
αίτημα της
Δ/νσης
Αγροτικής

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.04.073.5241.01

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγωγή
ς

8.000,00

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
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Οικονομίας και
Κτηνιατρικής .

5 . Εγκρίνει εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών
εξόδων μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π ) για
ελέγχους-επιθεωρήσεις Σχολές Οδηγών, ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης
οχημάτων (πρατήρια καυσίμων, πλυντήρια-λιπαντήρια οχημάτων, συνεργεία επισκευής και
συντήρησης οχημάτων, ΙΚΤΕΟ, ΚΤΕΛ, κ.λπ.), εκτέλεσης δρομολογίων επιβατικών
μεταφορών, ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, νομιμότητας και ασφάλειας της κυκλοφορίας
και των εκπομπών καυσαερίων των οχημάτων, ελληνικών και αλλοδαπών, που
κυκλοφορούν στη χώρα, νομιμότητας της διενέργειας μεταφοράς με αυτά,
πραγματογνωμοσύνες ατυχημάτων, επιχειρήσεων ως μέλη επιτροπών, για συμμετοχή σε
εκπαιδευτικά-επιμορφωτικά σεμινάρια και για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τις
αρμοδιότητες της υπηρεσία μας , που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Ά τρίμηνο
του Οικονομικού Έτους 2021 από τον ειδικό Φορέα 073 στους υπαλλήλους της Δ/νσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών του παρακάτω πίνακα :

Α/Α

10.

A/A
1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

2
3
4
5

ΤΣΙΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΛΩΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
λοιπών εξόδων
μετακίνησης
υπαλλήλων της
Δ/νσης
Μεταφορών και
Επικοινωνιών
της Π.Ε. Φωκίδας
για το Ά Τρίμηνο
του 2021 Το
αρθμ. πρωτ. οικ.
Έγγραφο
25520/351/05-022021
τεκμηριωμένο
αίτημα Δ/νσης
Μεταφορών και
Επικοινωνιών

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.04.073.0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνοντα
ι το αντίτιμο των
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
ο ναύλος
οχήματος και η
μίσθωση
αυτοκινήτου Ι.Χ.
η Δ.Χ.) εκτός
όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715,0716,0717

200,00

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
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11.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας
αποζημίωσης
υπαλλήλων της
Δ/νσης
Μεταφορών και
Επικοινωνιών
της Π.Ε. Φωκίδας
για το Ά Τρίμηνο
του 20221 Το
αρθμ. πρωτ. οικ.
Έγγραφο
25520/351/05-022021
τεκμηριωμένο
αίτημα Δ/νσης
Μεταφορών και
Επικοινωνιών.

02.04.073.0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός
όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

190,00

6 . Εγκρίνει εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών
εξόδων μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π ) , για
άσκηση των αρμοδιοτήτων όπως αναφέρονται στο άρθρο 21 του οργανισμού της
Π.Σ.Ε ,έλεγχοι σε επιχειρήσεις με βάση τις διατάξεις περί εμπορίου, ελέγχου της αγοράς και
του παραεμπορίου κλπ. Έλεγχοι λειτουργίας βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων,
λατομείων κλπ. Συμμετοχή σε επιτροπές περιβαλλοντικών όρων (ΚΕΠΠΕ), επιτροπές
αναδασμών, αξιολόγηση Εγγ/κων Έργων , αξιλογηση χειριστών Γεωργικών Μηχανημάτων ,
Επιτροπές αξιολόγησης αδειών άσκησης επαγγέλματος , ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και σε
ότι άλλο απαιτηθεί, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Ά τρίμηνο του Οικονομικού
Έτους 2021 από τον ειδικό Φορέα 073 στους υπαλλήλους της Δ/νσης Ανάπτυξης του
παρακάτω πίνακα :
A/A
1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

2
3
4
5
6
7

ΚΟΝΤΟΚΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΒΑΪΝΟΥ ΠΑΓΩΝΑ
ΚΑΠΑΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΟΡΩΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΞΑΝΘΟΥΛΗ ΙΟΥΛΙΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣΔΙΕΥΘΥΝΣ
ΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

8

ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

12.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
λοιπών εξόδων
μετακίνησης
υπαλλήλων της
Δ/νσης

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.04.073.0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνοντα
ι το αντίτιμο των
εισιτηρίων
εσωτερικού &

1.100,00

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
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εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
ο ναύλος
οχήματος και η
μίσθωση
αυτοκινήτου Ι.Χ.
η Δ.Χ.) εκτός
όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715,0716,0717

Ανάπτυξης της
Π.Ε. Φωκίδας για
το Ά Τρίμηνο του
2021 Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο
143/143/08-022021
τεκμηριωμένο
αίτημα της
Δ/νσης
Ανάπτυξης

13.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας
αποζημίωσης
υπαλλήλων της
Δ/νσης
Ανάπτυξης της
Π.Ε. Φωκίδας για
το Ά Τρίμηνο του
2021 Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο
227/227/19-022020
τεκμηριωμένο
αίτημα της
Δ/νσης
Ανάπτυξης

02.04.073.0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός
όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

600,00

7 . Εγκρίνει εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών
εξόδων μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π ), για
κοινωνικές έρευνες ,συμμετοχή σε επιτροπές, αυτοψίες ,υγειονομικούς ελέγχους, διερεύνηση
λοιμωδών νοσημάτων, εμβολιασμών covid-19
κλπ. , παρακολούθηση εκπαιδευτικών
σεμιναρίων και σε ότι άλλο απαιτούν οι ανάγκες της υπηρεσίας , που πρόκειται να
πραγματοποιηθούν κατά το Ά τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2021 από τον ειδικό Φορέα 073
στους υπαλλήλους της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας του παρακάτω
πίνακα :

Α/Α

A/A
1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

2
3

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΤΣΑΡΕΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α.Ε.

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
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14.

15.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
λοιπών εξόδων
μετακίνησης
υπαλλήλων της
Δ/νσης Δημόσιας
Υγείας και
Κοινωνικής
Μέριμνας της
Π.Ε. Φωκίδας για
το Ά Τρίμηνο του
2020 Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο
23644/104/03-022021
τεκμηριωμένο
αίτημα της
Δ/νσης
Δημόσιας
Υγείας και
Κοινωνικής
Μέριμνας .
Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας
αποζημίωσης
υπαλλήλων της
Δ/νσης Δημόσιας
Υγείας και
Κοινωνικής
Μέριμνας της
Π.Ε. Φωκίδας για
το Ά Τρίμηνο του
2020 Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο
23644/104/03-022021
τεκμηριωμένο
αίτημα της
Δ/νσης
Δημόσιας
Υγείας και
Κοινωνικής
Μέριμνας .

02.04.073.0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνοντα
ι το αντίτιμο των
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
ο ναύλος
οχήματος και η
μίσθωση
αυτοκινήτου Ι.Χ.
η Δ.Χ.) εκτός
όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715,0716,0717

480,00

02.04.073.0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός
όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

240,00

8. Εγκρίνει εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών
εξόδων μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π ) για την
εκτέλεση υπηρεσίας σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του τομέα περιβάλλοντος, οι οποίες
ανάγονται στον έλεγχο της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στη λήψη μέτρων για την προστασία του
περιβάλλοντος, στην εφαρμογή μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων, καθώς και
αρμοδιότητες που αφορούν την προστασία και διαχείριση των υδάτων. Συμμετοχή σε
κλιμάκια και επιτροπές που διενεργούν ελέγχους – αυτοψίες, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσίας:
Έλεγχος καταγγελιών πολιτών και φορέων για περιβαλλοντικά θέματα όπως ρύπανση ή

43

ΑΔΑ: 68ΡΦ7ΛΗ-1Ρ2

υποβάθμιση περιβάλλοντος, θόρυβο, μη τήρηση περιβαλλοντικών όρων, θέματα διαχείρισης
υδάτων κ.λ.π.
Εκτέλεση εισαγγελικών παραγγελιών Τήρηση διαδικασίας επιβολής
κυρώσεων (αυτοψία, κλήση σε απολογία, εισήγηση, Απόφαση επιβολής κυρώσεων).καθώς
και για την παρακολούθηση σεμιναρίων, ενημερωτικών συνεδρίων Συμμετοχή σε κλιμάκια
και επιτροπές , κ.λ.π. που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Ά τρίμηνο του
Οικονομικού Έτους 2021 από τον ειδικό Φορέα 073 στους υπαλλήλους τμήματος
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας του παρακάτω πίνακα :
A/A
1

Α/Α

16.

17.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
λοιπών εξόδων
μετακίνησης
υπαλλήλων του
τμήματος
Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας
της Π.Ε. Φωκίδας
για το Ά Τρίμηνο
του 2021 Το
αρθμ. πρωτ. οικ.
Έγγραφο
22966/76/04.02.20
21 τεκμηριωμένο
αίτημα του
τμήματος
Περιβάλλοντος
και
Υδροοικονομίας
Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας
αποζημίωσης
υπαλλήλων του
τμήματος
Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας
της Π.Ε. Φωκίδας
για το Ά Τρίμηνο
του 2021 Το
αρθμ. πρωτ. οικ.
Έγγραφο
22966/76/04.02.20
21 τεκμηριωμένο
αίτημα του
τμήματος
Περιβάλλοντος
και
Υδροοικονομίας

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.04.073.0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνοντα
ι το αντίτιμο των
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
ο ναύλος
οχήματος και η
μίσθωση
αυτοκινήτου Ι.Χ.
η Δ.Χ.) εκτός
όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715,0716,0717

240,00

02.04.073.0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός
όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

160,00

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
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9. Εγκρίνει εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών
εξόδων μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π ) για
εκτέλεση εργασίας σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του τμήματος ,οι οποίες ανάγονται στον
έλεγχο και την παρακολούθηση των δράσεων που αφορά εκχιονισμούς και κατολισθήσεις
για το 2021, συμμετοχή σε επιτροπές για την άμεση αντιμετώπιση ακραίων καιρικών
φαινομένων και ότι άλλο απαιτηθεί στα πλαίσια της Πολιτικής προστασίας που πρόκειται να
πραγματοποιηθούν κατά το Ά τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2021 από τον ειδικό Φορέα
073 στους υπαλλήλους τμήματος Πολιτικής Προστασίας του παρακάτω πίνακα :

A/A

Α/Α

18.

19.

1.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

2.

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
λοιπών εξόδων
μετακίνησης
υπαλλήλων του
τμήματος
Πολιτικής
Προστασίας της
Π.Ε. Φωκίδας για
το Ά Τρίμηνο του
2021 Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο
22968/63/05.02.20
21 τεκμηριωμένο
αίτημα του
τμήματος
Πολιτικής
Προστασίας
Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας
αποζημίωσης
υπαλλήλων του
τμήματος
Πολιτικής
Προστασίας της
Π.Ε. Φωκίδας για
το Ά Τρίμηνο του
2021 Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο
22968/63/05.02.20

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΝ.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.04.073.0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνοντα
ι το αντίτιμο των
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
ο ναύλος
οχήματος και η
μίσθωση
αυτοκινήτου Ι.Χ.
η Δ.Χ.) εκτός
όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715,0716,0717

460,00

02.04.073.0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός
όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

160,00

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
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Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

21 τεκμηριωμένο
αίτημα του
τμήματος
Πολιτικής
Προστασίας

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟ
ΠΙΣΤΩΣ
ΔΙΑΘΕΣ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥ

10 . Εγκρίνει εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών
εξόδων μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π )για
αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών/βλαβών και τακτική συντήρηση του μηχανογραφικού
και ευρυζωνικού εξοπλισμού στα κτίρια της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
στο Ευπάλιο Δωρίδας, για συναντήσεις εργασίας, συσκέψεις στην έδρα της Δ/νσης και σε
άλλες Περιφερειακές Ενότητες στα πλαίσια της συνεργασίας με τα υπόλοιπα τμήματα
Πληροφορικής, για συμμετοχή σε ημερίδες, εκπαιδευτικά σεμινάρια, σε ετήσια συνέδρια,
ημερίδες Πληροφορικής κ.α., που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Ά τρίμηνο του
Οικονομικού Έτους 2020 από τον ειδικό Φορέα 073 στους υπαλλήλους τμήματος
Πληροφορικής του παρακάτω πίνακα :

Α/Α

20.

A/A
1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

2

ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
λοιπών εξόδων
μετακίνησης
υπαλλήλων του
τμήματος
Πληροφορικής
της Π.Ε. Φωκίδας
για το Ά Τρίμηνο
του 2021 Το
αρθμ. πρωτ. οικ.
Έγγραφο
24149/10/04-022021
τεκμηριωμένο
αίτημα του
τμήματος
Πληροφορικής

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.04.073.0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνοντα
ι το αντίτιμο των
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
ο ναύλος
οχήματος και η
μίσθωση
αυτοκινήτου Ι.Χ.
η Δ.Χ.) εκτός
όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715,0716,0717

160,00

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
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21.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας
αποζημίωσης
υπαλλήλων του
τμήματος
Πληροφορικής
της Π.Ε. Φωκίδας
για το Ά Τρίμηνο
του 2021
Το αρθμ. πρωτ.
οικ. Έγγραφο
24149/10/04-022021
τεκμηριωμένο
αίτημα του
τμήματος
Πληροφορικής

02.04.073.0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός
όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

80,00

Β) 1. Εγκρίνει εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών
εξόδων μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π ) για
επίβλεψη και παραλαβή αφανών εργασιών έργων που είναι ενταγμένα στην ΣΑΕΠ 066 και
βρίσκονται σε εξέλιξη όπως 1.Αποκατάσταση κτιρίου Μακεδών στην ΤΚ Κίρρας Δ. Δελφών
2.Κατασκευή συνδετήριου κόμβου περιοχής Μαλαμάτων ΠΕ Φωκίδας 3.Προστασία
διαβρωμένων ακτών παραλίας Τολοφώνας 4.Περιφερειακός δρόμος Τρικόρφου (Α΄Φάση)
καθώς και σε ότι πρόκειται να ενταχθεί στο ανωτέρω πρόγραμμα στην συνέχεια ,που
πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2021 από τον ειδικό Φορέα 071
από υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του παρακάτω πίνακα :
A/A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΔΗΜΗΤΡΈΛΟς ΧΡΉΣΤΟς
ΚΟΥΤΣΟΎ ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ
ΑΣΗΜΆΚΗς ΚΌΚΚΙΝΟς
ΣΕΓΔΊΤΣΑς ΑΝΔΡΈΑς
ΚΑΣΤΊΛΙΑ ΜΑΡΙΈΛΛΑ
ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΊΔΗ ΆΝΝΑ
ΦΑΡΟΠΟΎΛΟΥ ΜΑΡΊΑ
ΚΑΛΥΒΙΏΤΗ ΙΟΥΛΙΆΝΝΑ
ΚΟΛΟΒΌς ΗΛΊΑς
ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

22.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
λοιπών εξόδων
μετακίνησης
υπαλλήλων της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε.
Φωκίδας για Έτος

ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΝ.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.04.071.9417.01

Οδοιπορικά
έξοδα όσων
μετακινούνται
στο εσωτερικό,
υπαλλήλων ή μη

7.000,00

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
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2021 Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο
31398/728/12.02.20
21 τεκμηριωμένο
αίτημα της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 237

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση Απόδοσης Λογαριασμών XEΠ - Απαλλαγής Υπολόγων για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.32923/755/1602-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης 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 την απόδοση λογαριασμών ΧΕΠ, την απαλλαγή των Υπολόγων και την είσπραξη
του επιστρεφόμενου ποσού, το οποίο δεν δαπανήθηκε, όπως αυτά περιγράφονται στον
παρακάτω πίνακα:
Α/Α

Α/Α

1

0092Μ

2

0093Μ

3

0094Μ

4

0112Μ

5

0254Μ

6

0438Μ

Υπόλογος
ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΟΛΓΑ
ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ
ΙΟΥΛΙΑΝΑ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΚΟΛΟΒΟΣ ΗΛΙΑΣ

Απόφαση
Έγκρισης ΧΕΠ
85/3/21.01.202
0
85/3/21.01.202
0
85/3/21.01.202
0
115/4/29.01.20
20
422/11/24.03.2
020
709/21/09.06.2
020

Κωδικός

Εγκριθέν
Ποσό

Δαπανηθέν
Ποσό

Επιστραφέν
ποσό

0899

1.000,00

220,85

779,15

0899

1.000,00

462,00

538,00

0899

500,00

255,59

244,41

0899

3.000,00

0,00

0,00

0899

200,00

184,43

18,57

0899

293,21

293,21

0,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 238

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Πρακτικού 10ου 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-
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2023.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.30351/1000/11-022021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Χρονάς ανέφερε τα εξής: “Πρόκειται για 3 νέες εντάξεις στο μητρώο ενδιαφερομένων….
Δεν έχουμε αντίρρηση”.
Οι κ.κ. Δούρος,Σιαλμάς ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’αριθμ. 10/02-02-2021 (ολοκληρώθηκε στις 04-02-2021), πρακτικό 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.
2. Αποδέχεται τις αιτήσεις συμμετοχής των οικονομικών φορέων «ΖΕΡΒΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και «ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» σύμφωνα με το σκεπτικό
του 10ου Πρακτικού και τον κάτωθι πίνακα, και την ένταξη τους στο αντίστοιχο μητρώο .

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Δ.Σ.Α.
Α/
Α
1
2

Οικονομικός Φορέας
ΖΕΡΒΑΣ,, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ,,
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Αριθμός
απάντη
σης

Ημερομηνία και
ώρα απάντησης

208967

28/01/2021
11:36:30

209130

29/01/2021
14:11:44

Κατηγορία
(Μεταφορι
κό μέσο)

Παρατηρήσεις

Δ

Ικανοποιούνται τα
κριτήρια επιλογής.

Δ

Ικανοποιούνται τα
κριτήρια επιλογής.

Όπου οι κατηγορίες υπηρεσιών μεταφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξη
«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», είναι:
Α. Λεωφορείο, άνω των 20 θέσεων καθήμενων στις υπεραστικές γραμμές ή άνω των 50
θέσεων συνολικά στις αστικές γραμμές.
Β. Μικρό Λεωφορείο, από 12 έως 20 θέσεων καθήμενων στις υπεραστικές γραμμές ή έως
50 θέσεων συνολικά στις αστικές γραμμές.
Γ. Επιβατικό Όχημα Δημοσίας Χρήσης έως 8 θέσεις για Ε.Δ.Χ.-ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Δ. Επιβατικό Όχημα Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) έως 4 θέσεις για Ε.Δ.Χ-ΤΑΞΙ
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 239
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ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση Νέου μαθητικού δρομολογίου στα πλαίσια της του Δυναμικού
Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε.
Βοιωτίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.25915/1083/16-022021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Χρονάς ανέφερε τα εξής: “Αφορά την ικανοποίηση αιτήματος του σχολείου ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ….. Δεν έχουμε αντίρρηση”.
Ο κ. Δούρος, ψήφισε ΛΕΥΚΟ,σχολιάζοντας : “θα πρέπει επί της ουσίας να συζητήσουμε και
το θέμα των μαθητικών δρομολογίων , να το βάλουμε σε ένα πρόγραμμα ”.
Ο κ. Σιαλμάς ομοίως ψήφισε ΛΕΥΚΟ.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
Διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για το νέο μαθητικό δρομολόγιο [ΝΕΟ 10], στα
πλαίσια του Β΄ Σταδίου του Δυναμικού Συστήματος Αγορών και σύμφωνα με τους όρους της
αριθ. 90209_2410/20-5-2020 (AΔΑΜ: 20PROC006733460) Διακήρυξης Δ.Σ.Α., για την
Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητα
Βοιωτίας για τα σχολικά έτη: 2020-2021 και 2021-2022, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού
21.565,50 € άνευ ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης 28%, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ.
362/5-2-2021 έγγραφο του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕΒ και
όπως αναλύεται στον πίνακα του Παραρτήματος Ι.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 240
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για δύο (2) νέα μαθητικά δρομολόγια
αρμοδιότητας
Π.Ε.Φθιώτιδας , σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών
(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), για δύο σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμήυψηλότερο
ποσοστό
έκπτωσης),
συνολικού
προϋπολογισμού
19.777,69€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δικαίωμα προαίρεσης της τάξης του 30%.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.32097/1430/16-022021 έγγραφο 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.
Ο κ. Χρονάς ανέφερε τα εξής: “Ο διαγωνισμός έγινε αναγκαίος μετά την διαπίστωση πως οι
μεταφερόμενοι μαθητές δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από την δημόσια συγκοινωνία….
Δεν έχουμε αντίρρηση”.
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Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε: “ Αυξήθηκαν οι μαθητές από το νηπιαγωγείο. Θα πούμε και
εμείς ΝΑΙ γιατί πρόκειται για την εξυπηρέτηση των μαθητών”.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για δύο (2) νέα μαθητικά δρομολόγια και
την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ¨Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων
σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας
για δύο σχολικά έτη: 2020-2021, 2021-2022¨(για 268 ημέρες) , με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμήυψηλότερο
ποσοστό
έκπτωσης),
συνολικού
προϋπολογισμού
19.777,69€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δικαίωμα προαίρεσης της τάξης του 30%, (4.564,08€).
α)Τα νέα δρομολόγια έχουν ως εξής:

Α/Α

2020
ΝΕΟ
39

86

ΕΝΤΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ.
ΕΙΔΟ ΠΟΛΕΩ
ΑΡ.
Σ
Σ
ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ/
ΔΡΟΜ.
ΜΑΘ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΥΤ. ΜΙΚΡΗ
ΚΛΙΣΗ

Γραμμένη

Δημοτικό
Σχολείο
Καστρίου

Κυπαρισσ
ώνας

Δημοτικό
Σχολείο &
Γυμνάσιο
Πελασγίας

1

διπλό
ΔΧ
δρομολ
ΕΠΙΒΑ
όγιο (με
ΤΙΚΌ
επιστρο
ΤΑΞΙ
φή)

3

διπλό
Δ.Χ.
δρομολ
Επιβα
όγιο (με
τικό
επιστρο
(ΤΑΞΙ)
φή)

2,0

1

ΕΚΤ
ΕΝΤΟΣ ΟΣ
ΠΟΛΕ ΠΟΛ
ΩΣ ΕΩΣ
ΜΕΓΑΛ ΜΙΚ
Η
ΡΗ
ΚΛΙΣΗ ΚΛΙΣ
Η

0,00

-

2,0

ΑΝΩΤ
ΕΚΤΟ
ΑΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ
Σ
ΗΜΕΡ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΠΟΛΕ
ΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΩΣ
ΧΛΜ
ΕΙΣ
ΚΟΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΣ
ΜΕΓΑ
Σ
Η 30%
ΛΗ
ΑΝΕΥ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΚΛΙΣΗ
ΦΠΑ

0,00

5

4

6,0

10

21,00

24,78

6,3

Σχετ. το αριθ.
21/11-022021έγγραφο
του Δημοτιού
σχολείουΚαστ
ρίου

7,43

Επαναδημοπρ
άτηση λόγω
αιφνίδιου
θανάτου του
προσωρινού
αναδόχου

β)Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, κατόπιν πρόσκλησης
υποβολής προσφοράς, σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) τριετούς
διάρκειας για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, το οποίο εγκρίθηκε με την 537 /2020 Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδα( ΑΔΑ:645Γ7ΛΗ-Ι57, αρ. Πρακτικού 14)
και την δημοσιεύτηκε με την υπ άρ.
94449/3454/25-05-2020, Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:
20PROC006759153)
2. Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης
Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 241
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης κατ΄αρθρο 32, παρ.2
περίπτωση γ΄του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια 10.000τμχ γρήγορου τεστ (Rapidtest)
αντιγόνου για την άμεση ανίχνευση του ιού “Covid-19” για τις ανάγκες της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, προϋπολογισμού 65.000,00€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον από
οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.34916/1538/18-022021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο Πρόεδρος επεσήμανε : “Επί της αρχής ο λόγος που τίθεται το θέμα με αυτό τον τρόπο
είναι ότι ενώ το προηγούμενο διάστημα έχει γίνει προμήθεια σύμφωνα με την σχετική
διατίμηση που υπάρχει για τα rapid test από διάφορες εταιρείες με την συγκεκριμένη
προδιαγραφή, καθόσον φαίνεται ότι το πράγμα έχει μέλλον , προτείνουμε στο σώμα να γίνει
με διαδικασία ούτως ώστε να έχουμε μια πιο μαζική προμήθεια και ενδεχομένως να έχουμε
μια καλύτερη οικονομική προσφορά.
Οι υπηρεσίες επειδή είναι επιφορτισμένες με αυτές τις προμήθειες ,η τιμή αυτή προκύπτει
με βάση την τελευταία τιμή αγοράς στα 6,5 € τελευταία παρτίδα που αγοράστηκε με αυτή την
διαδικασία ήταν στα 6,5 € το κομμάτι οπότε με βάση αυτή την τιμή βγαίνει και αυτός ο
διαγωνισμός. Δεν βγαίνει με βάση την διατίμηση του 12 που αγοράζαμε πιο πρώιμα”.
Στην πορεία της συζήτησης συμπλήρωσε τα εξής : “Αυτοί οι διαγωνισμοί είθισται να
έχουν αυτό το περιθώριο της προαίρεσης το πλέον σύνηθες είναι το μείον 50 συν 30 .
Να διευκρινίσουμε θα ήταν ιδανική η περίπτωση του να πούμε ότι πήγαν τόσο καλά τα
πράγματα που δεν χρειαζόμαστε έστω 1 από τα 10.000 τεστ .Ρεαλιστικά το πιθανότερο είναι
να κινηθούμε στα όρια της προς τα πάνω προαίρεσης και όχι προς τα κάτω”.
Τέλος σε σχέση με την διαγωνιστική διαδικασία ζήτησε από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς
να δώσουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις.
Η κα Μπατζελή ανέφερε τα ακόλουθα :
“Θα ήθελα να κάνουμε ερώτηση προς διευκρίνιση για την πορεία και αποσαφήνιση των
όρων και προϋποθέσεων της διαγωνιστικής διαδικασίας που θα γίνει και μάλιστα χωρίς
διαβούλευση.
Ειδικότερα στην (σελ.26) της προκήρυξης αναφέρεται: Το αρμόδιο για την αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο (η επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης), με
αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει κατακύρωση μεγαλύτερης ποσότητας
της προμήθειας, έως και κατά 30 % της προκηρυχθείσας ποσότητας, εφόσον αυτή είναι
δυνατή με βάση τις κατακυρωτικές τιμές στο πλαίσιο των πιστώσεων που έχουν διατεθεί ή
μικρότερης ποσότητας έως και 50% (βάσει του Άρθρου 105, παρ. 1 του Ν. 4412/2016). Για
κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης
ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. Η γνωμοδότηση τίθεται
υπόψη του αποφασίζοντος οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής (Οικονομική Επιτροπή) η
οποία και κρίνει αναλόγως.
Βάσει Νόμου: Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς
προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για
διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου
Φ.Π.Α. στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης
ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα
έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.
Δύο ερωτήματα:
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1.Η μείωση κατά 50% αναφέρεται σε περιπτώσεις που η προϋπολογισθείσας αξίας
είναι άνω των 100.001 ευρώ και εδώ στην προκήρυξη αυτή η δυνατότητα αναφέρεται για
προϋπολογισμό 64.000 και ερωτάμε γατί.
2.Τι γίνεται σε περίπτωση που η κατακύρωση μικρότερης ποσότητας διαφωνήσει ο
προμηθευτής και η Αναθέτουσα αρχή συμφωνήσει. Πως επιλύεται και τι γίνεται με την
συνεχή ροή προμήθειας;
Ψηφίζουμε θετικά υπό την προϋπόθεση της τήρησης πλήρους διαφάνειας της
διαγωνιστικής διαδικασίας. Και επιπλέον ότι οι επεξηγήσεις του προεδρεύοντα με τον ορισμό
της τιμής μονάδας που φθάνει τα 6,5ευρω μας βρίσκουν σύμφωνους”.
Ο κ. Αναγνωστάκης έκανε την ακόλουθη τοποθέτηση επί του θέματος:
“Με βάση την πάγια αρχή και θέση της παράταξης μας να στηρίξουμε δαπάνες για την
αντιμετώπιση της πανδημίας και με βάση ότι η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση ,κρίνεται ως εξαιρετική διαδικασία, από την στιγμή που οι
διαδικασίες θα χρησιμοποιηθούν, όπως λέει και η εισήγηση, μόνο για την κάλυψη των νέων
αναγκών, για χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την αντιμετώπιση τέτοιας περίστασης,
λέμε ΝΑΙ”.
Ο κ.Δούρος δήλωσε: “Επειδή θα τραβήξει αρκετά το θέμα της πανδημίας και επειδή
χρειάζονται τα rapid test ,υπό αυτή την διαδικασία λέω ΝΑΙ στην διαδικασία της
προκήρυξης” .
Ο κ.Σιαλμάς συμφώνησε με την θέση που εξέφρασε ο κ. Δούρος.
Ο κ. Χρονάς δήλωσε τα εξής: “Λόγω της επικρατούσας πανδημίας…. Δεν έχουμε
αντίρρηση”.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τους όρους της Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ’ του Ν. 4412/2016, για
την προμήθεια 10.000 τμχ τεστ ταχείας διάγνωσης του ιού Covid-19 (rapid test), συνολικού
προϋπολογισμού 65.000,00 € .
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον Ε.Φ. 073, ΚΑΕ 5152.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 242
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση
όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, του
έργου:«ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΕΝΤΡΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ
ΔΥΤ.
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ»
προϋπολογισμού 350.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.29186/223/10-022021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Ο κ. Δούρος τόνισε τα ακόλουθα: “ Όποτε έρχεται τέτοιο θέμα για τα κέντρα υγείας
Λιδορικίου και Ιτέας που έμειναν έξω από τον προϋπολογισμό από τα 2.360.000 € να τα
μοιράζει υπέρ κατά το δοκούν , ΝΑΙ θα λέμε .
Γιατί έχουμε πει ό,τι γίνεται για να βοηθήσει τουλάχιστον σε αυτή την πανδημία είμαστε πάντα
ΝΑΙ,αλλά πάντα με την υποσημείωση της εκτός γραμμής των κέντρων υγείας Λιδορικίου και
Ιτέας και πάντα θα επαναφέρω το θέμα να αποκαταστήσουμε με κάποιο τρόπο την αδικία
που υπάρχει ,με όποια λάθη έχουν γίνει μέχρι τώρα”.
Η κα Μπατζελή αρχικά έθεσε την ερώτηση εάν το έργο γίνεται κατόπιν αιτήματος της 5ης
ΥΠΕ και αν ναι γιατί δεν αναφέρεται στην εισήγηση στο έγγραφο 19α.
Στη συνέχεια τόνισε :“Υποστηρίζουμε την εισήγηση”.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) τη Διακήρυξη και
β) τα λοιπά συμβατικά τεύχη για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης 350.000,00 € με
ΦΠΑ.
2. Ορίζει :
α)τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ως την
Υπηρεσία που θα διενεργήσει τη δημοπρασία για την ανάθεση του έργου του θέματος.
β)τον κ. Νικόλαο Γενιτσαρόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, ως χειριστή του έργου στο
ΕΣΗΔΗΣ.
3. Εξουσιοδοτεί :
α)τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ διά 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 προβαίνει στη συγκρότηση της Επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική
δημοπρασία.
- 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.
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.
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- 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 της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας.
- Να κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού
στους προσφέροντες και να παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών
συμμετεχόντων.
-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.
-δια του πιστοποιημένου χρήστη, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να
προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 4, παραγ.
4.2 α της διακήρυξης),
- δια του προϊσταμένους της, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και της λειτουργικότητας
της «Επικοινωνίας» με σχετική ειδοποίηση να παρέχει στον προσωρινό ανάδοχο
προθεσμία πέντε (5) ημερών για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών,
- μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» να
κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης σε κάθε προσφέροντα, εκτός του προσωρινού
αναδόχου, να καλεί με σχετική πρόσκληση τον προσωρινό μειοδότη για την
επικαιροποίηση των δικαιολογητικών, να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον
προσωρινό μειοδότη και να εκδίδει απόφαση που να ορίζει την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παραγ. 4.2 ε της διακήρυξης,
- να εκφράζει τις απόψεις της Αναθέτουσας Αρχής επί υποβληθέντων προδικαστικών
προσφυγών του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017 λόγω ύπαρξης περιορισμού χρόνου (10
ημερών) βάση του ανωτέρου άρθρου .
β)Την Επιτροπή Διαγωνισμού του εν λόγω έργου για την διενέργεια κλήρωσης
σε
περίπτωση που οι προσφορές των οικονομικών φορέων έχουν την ίδια ακριβώς τιμή
(ισότιμες).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 243

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, του έργου
"ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ
ΛΙΜΝΗΣ
ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ",προϋπολογισμού 530.000,00 € με ΦΠΑ ,Π.Ε. Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.32445/272/15-022021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
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οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) τη Διακήρυξη και
β) τα λοιπά συμβατικά τεύχη για την ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΜΝΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ»,
προϋπολογισμού μελέτης 530.000,00 € με ΦΠΑ.
2. Ορίζει :
α) Τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ως την
Υπηρεσία που θα διενεργήσει τη δημοπρασία για την ανάθεση του έργου του θέματος.
β) Τον κ. Δημήτριο Πεταρούδη, Πολιτικού Μηχανικού ΤΕ, ως χειριστή του έργου στο
ΕΣΗΔΗΣ.
3. Εξουσιοδοτεί :
α) Τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 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 προβαίνει στη συγκρότηση της Επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική
δημοπρασία.
- 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.
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.
- 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 της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας.
- Να κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού
στους προσφέροντες και να παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών
συμμετεχόντων.
-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
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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.
-δια του πιστοποιημένου χρήστη, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να
προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 4, παραγ.
4.2 α της διακήρυξης),
- δια του προϊσταμένους της, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και της λειτουργικότητας
της «Επικοινωνίας» με σχετική ειδοποίηση να παρέχει στον προσωρινό ανάδοχο
προθεσμία πέντε (5) ημερών για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών,
- μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» να
κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης σε κάθε προσφέροντα, εκτός του προσωρινού
αναδόχου, να καλεί με σχετική πρόσκληση τον προσωρινό μειοδότη για την
επικαιροποίηση των δικαιολογητικών, να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον
προσωρινό μειοδότη και να εκδίδει απόφαση που να ορίζει την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παραγ. 4.2 ε της διακήρυξης,
- να εκφράζει τις απόψεις της Αναθέτουσας Αρχής επί υποβληθέντων προδικαστικών
προσφυγών του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017 λόγω ύπαρξης περιορισμού χρόνου (10
ημερών) βάση του ανωτέρου άρθρου .
β) Την Επιτροπή Διαγωνισμού του εν λόγω έργου για την διενέργεια κλήρωσης σε
περίπτωση που οι προσφορές των οικονομικών φορέων έχουν την ίδια ακριβώς τιμή
(ισότιμες).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 244
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ & ΔΕ ΦΟΥΡΝΑ» ,στο πλαίσιο του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»,προϋπολογισμού 900.000,00 € με
ΦΠΑ.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.32525/277/15-022021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών έργων της Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει:
α)την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ & ΔΕ ΦΟΥΡΝΑ», προϋπολογισμού
900.000,00 € με Φ.Π.Α, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
της Π.Σ.Ε. (ΣΑΕΠ 566 με ενάριθμο 2014ΕΠ56600008), με τη διαδικασία του «ανοιχτού
διαγωνισμού» του άρθρου 27 του Ν.4412/16, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95, παρ. 2.α του Ν.4412/2016) &
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β)τη Διακήρυξη &
γ)τα λοιπά τεύχη Δημοπράτησης.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ως Αρχή που θα διενεργήσει το
διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί :
α) Τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, δια του Προϊσταμένου της, να εκδώσει
συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε
σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της ίδιας Δ/νσης να
κοινοποιούνται και να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού. Ειδικότερα:
 Να προβεί στη συγκρότηση της Επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική
δημοπρασία (τα μέλη της Επιτροπής θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση).
Επειδή ο προϋπολογισμός του έργου είναι κάτω από το 1.000.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
η Επιτροπή διαγωνισμού θα είναι (3) τριμελής.
 Να ορίσει την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης
των προσφορών του διαγωνισμού, καθώς και τη μετάθεση αυτών σε άλλη ημερομηνία,
εάν για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση
κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά,
σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης. Επίσης να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους
προσφέροντες την απόφαση αυτή εντός πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν
τη νέα ημερομηνία και να αναρτά αυτή στο ΚΗΔΜΗΣ και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής και να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους,
τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
 Να παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, όπως
ορίζει το άρθρο 2 παρ. 2.3 της διακήρυξης.
 Να αποφαίνεται περί της αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για την απόρριψη της
υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς του, όπως ορίζει το άρθρο 3 παρ. 3.6 της
διακήρυξης.
 Να κοινοποιεί στους προσφέροντες, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, το σχετικό κατάλογο
συμμετεχόντων όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 4
παρ. 4.1.α) της διακήρυξης.
 Να κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού σε
όλους τους προσφέροντες και να παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των
λοιπών συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.θ) της διακήρυξης.
 Να καλεί τους προσφέροντες που υπέβαλαν προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή
(ισότιμες), προκειμένου να διενεργηθεί κλήρωση ανάμεσα τους για να επιλέγει ο
προσωρινός ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.i) της διακήρυξης.
 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
του άρθρου 4 παρ. 4.2.α) της διακήρυξης.
 Να παρέχει επιπλέον προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει ή να
συμπληρώσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.γ) της
διακήρυξης.
 Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους προσφέροντες πλην του
προσωρινού αναδόχου και να αναρτά τα δικαιολογητικά αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 4
παρ. 4.2.δ) της διακήρυξης.
 Να καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά (ή
Υ/Δ οψιγενών μεταβολών), να του κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης του
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διαγωνισμού και να τον καλεί για την υπογραφή του συμφωνητικού, σύμφωνα με το
άρθρο 4 παρ. 4.2.ε) της διακήρυξης.
β) Την Επιτροπή Διαγωνισμού του εν λόγω έργου για την διενέργεια κλήρωσης σε
περίπτωση που οι προσφορές των οικονομικών φορέων έχουν την ίδια ακριβώς τιμή
(ισότιμες).
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 245

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΘΕ - ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΓΛΥΦΑΣ ΤΜ. ΑΠΟ ΧΘ. 8+120 ΕΩΣ ΧΘ.
11+627,25 - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ”»,προϋπολογισμού 300.000,00€ με ΦΠΑ,
Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.30852/1637/11-022021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’αριθμ. 2/25-01-2021 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης
ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 91145.
2. Κατακυρώνει τη σύμβαση του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΘΕ - ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΓΛΥΦΑΣ ΤΜ. ΑΠΟ ΧΘ. 8+120 ΕΩΣ ΧΘ. 11+627,25 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ”» στην εργοληπτική επιχείρηση “ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με Α.Α.Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 162040 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης σαράντα τέσσερα και τρία εκατοστά τοις εκατό (44,03%) επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 246

ΘΕΜΑ 23ο:Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600004
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΚΩΠΑΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.31774/326/15-022021 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Την παραπομπή του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 247
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ΘΕΜΑ 24ο:Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.24956/244/15-022021 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Την παραπομπή του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 248
ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου :«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟ
ΧΩΡΙΟ - ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ - ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ (Α' ΦΑΣΗ)»,προϋπολογισμού 550.000,00 € με
ΦΠΑ, αναδόχου : ΡΟΥΜΠΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ,Π.Ε.Ευρυτανίας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.28854/215/11-022021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση αναφέροντας τα εξής: “ Δεν θεωρούμε βάσιμη την
αιτιολογία της παράτασης για την θέση, την φύση και την έκταση του έργου…..
Για αυτό ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση”.
Η κα Μπατζελή τοποθετήθηκε ως εξής : “Ψηφίζουμε ΛEYKO λόγω της ασάφειας της
αιτιολόγησης των Τεχνικών Υπηρεσιών παρά την σειρά των αιτημάτων του αναδόχου.
Υπονοείται συνεπώς ότι οι Τεχνικές υπηρεσίες δεν αποδέχονται πλήρως την αιτιολόγηση
του αιτήματος του αναδόχου(έγγραφο 25γ)”.
Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε: “Υιοθετώντας το σκεπτικό της Λαϊκής Συσπείρωσης,
καταψηφίζουμε την παράταση”.
Ο κ.Δούρος ψήφισε ΛΕΥΚΟ.
Ο κ.Σιαλμάς ψήφισε θετικά την εισήγηση.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ
ΜΕΓΑΛΟ
ΧΩΡΙΟ
ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ
ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ
(Α'
ΦΑΣΗ)»,Π.Ε.Ευρυτανίας ,προϋπολογισμού 550.000,00€ με ΦΠΑ,αναδόχου:ΡΟΥΜΠΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ,μέχρι 31-7-2021
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 249
ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας υποέργου : “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΤΗΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2019”,του έργου:“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ”,προϋπολογισμού 300.000,00 €,αναδόχου :ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 264041/1402/1002-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση αναφέροντας τα εξής: “ Δεν θεωρούμε βάσιμη την
αιτιολογία της παράτασης για την θέση, την φύση και την έκταση του έργου…..
Θεωρούμε επίσης περίεργη και εν ολίγοις αναιτιολόγητη την εισήγηση της υπηρεσίας που
μιλάει επιπρόσθετα για έλλειψη χρηματοδότησης, που θεωρούμε πως εκθέτει την
Περιφερειακή Αρχή….
Σε αυτή την βάση ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση και ζητάμε τις ανάλογες εξηγήσεις”.
Η κα Μπατζελή κατά την τοποθέτησή της αρχικά έθεσε ερώτημα λέγοντας:
“Θα θέλαμε να κάνουμε μια ερώτηση σχετικά με την εισήγηση (έγγραφο 26β) και την
παράγραφο που αναφέρει: «Το γεγονός ότι οι ανωτέρω αναφερόμενοι λόγοι που επικαλείται
ο ανάδοχος είναι αληθείς και επιπλέον η καθυστέρηση στη χρηματοδότηση του νέου έργου
της συντήρησης είχε ως αποτέλεσμα την μη έγκαιρη υπογραφή νέας σύμβασης συντήρησης
του οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών στο εθνικό και επαρχιακό οδικό
δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας, με αποτέλεσμα μετά την λήξη της παρούσας σύμβασης να μην
εξασφαλίζεται η ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό
δίκτυο της ΠΕ Φθιώτιδας»”.
Στη συνέχεια και μετά την συζήτηση του θέματος αιτιολόγησε : “Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ διότι
δεν αποδεχόμαστε την προτεινόμενη εκ της εισηγήσεως παράταση και την αιτιολόγηση
αυτής. Καταδεικνύει τις ευθύνες των υπηρεσιών με τις καθυστερήσεις όπου καθιστούν
υπεύθυνη την Π.Α. για την ίδια την ασφάλεια των συμπολιτών μας”.
O κ. Αναγνωστάκης αιτιολόγησε την αρνητική του ψήφο λέγοντας: “Για τους ίδιους λόγους
και εδώ όπως και προηγούμενα, λόγω του ότι είναι μη τεκμηριωμένο το αίτημα της
παράτασης και επειδή θεωρούμε αβάσιμη την αιτιολογία της παράτασης καταψηφίζουμε την
εισήγηση”.
Ο κ. Δούρος ψήφισε ΛΕΥΚΟ
Ο Πρόεδρος σχολίασε : “Σε κάθε περίπτωση είναι κοινός τόπος και στην Ο.Ε. και κοινή
λογική αυτό το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί για τους λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε”.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
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Εγκρίνει παράταση της συμβατικής προθεσμίας του υποέργου : “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2019”, του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ” με
αναθεώρηση, προϋπολογισμού 300.000,00 €,αναδόχου :ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, κατά
δύο (2) μήνες μέχρι την 20-04-2021
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 250
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 26253/105/08-02-2021 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας που αφορά την έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.31576/135/12-022021 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας)προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Αναγνωστάκης αρχικά επεσήμανε : “Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Συμφωνούμε ότι πρέπει
να υπάρχει όντως η παρακολούθηση των μηχανημάτων GPS . Στο ότι αναφέρεται
συγκεκριμένη εταιρεία υπάρχει κανένας συγκεκριμένος λόγος ή είναι τυχαίο ;”
Στη συνέχεια και μετά τις διευκρινήσεις που δόθηκαν από τον Πρόεδρο της επιτροπής
ψήφισε θετικά την εισήγηση.
Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς στο θέμα ,δίνοντας λεπτομερείς εξηγήσεις και λέγοντας
μεταξύ των άλλων: “Είναι εταιρεία με την οποία υπάρχει σύμβαση .Έχει αναπτυχθεί
συνεργασία για τρεις ενότητες Εύβοιας,Φθιώτιδας,Βοιωτίας ,ανεβαίνουμε επίπεδο και πάμε
σε μια πιο ολοκληρωμένη πλατφόρμα η οποία προσφέρει μια σειρά από πράγματα
ταυτοχρόνως. Παρακολούθηση από ειδικό πεδίο , αποτίμηση μηχανημάτων, σχεδιασμό
πεδίου για φαινόμενα όπως είναι οι φωτιές .
Πρόκειται για μια πιο ολοκληρωμένη υπηρεσία , πρέπει να υπάρχει συμβατότητα στα
μηχανήματα που εγκαθιστούν οι συνεργαζόμενοι μας. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε
αυτές τις περιπτώσεις πάντα υπάρχει μια εγγενής δυσκολία στο να υιοθετήσει το σύστημα την
εφαρμογή και κάποιων τεχνολογιών και την αναγκαιότητα τους .Αναφέρομαι και στο
εξωτερικό περιβάλλον και στο εσωτερικό .
Είμαστε λοιπόν σε αυτή την διαδικασία ούτως ώστε να μπορέσουμε τα οφέλη αυτής της
τεχνολογίας να τα αξιοποιήσουμε στην ολότητα τους που είναι και διαχειριστική πάνω στο
έργο αλλά και απολογιστική”.
Ο κ. Χρονάς έκανε την ακόλουθη τοποθέτηση επί του θέματος : “ Ζητάμε πριν από όλα
συγκεκριμένες εξηγήσεις στην διατύπωση της εισήγησης …
Οι ανάδοχοι υποχρεούνται να εγκαταστήσουν και να θέσουν σε λειτουργία , σε κάθε
μηχάνημα έργου , το σύστημα εντοπισμού θέσης τους σε συμβατότητα με την εφαρμογή
συντονισμού του μηχανισμού πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση φυσικών
καταστροφών (CITIZEN FIRST ) με την υπογραφή του συμφωνητικού.
Η εγκατάσταση θα πιστοποιείται με την προσκόμιση βεβαίωσης της εταιρίας CITIZEN FIRST
από τον ανάδοχο ιδιοκτήτη στην Υπηρεσία μας
Διερωτόμαστε πως πρόκυψε η συγκεκριμένη εταιρεία…..
Με αυτή την λογική……ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση”.
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Στη συνέχεια τόνισε : “Μετά τις εξηγήσεις που δόθηκαν και χάριν της συμβατότητας του
συστήματος με την πολιτική προστασία……Δεν έχουμε αντίρρηση”.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 26253/105/08-02-2021 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας που αφορά την έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:
1. Η ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας – Π.Ε. Φθιώτιδας για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας.
2.- Η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών και μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων :
1) α)τα υπ. αριθμ. ΜΕ 82608 μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέας , το υπ. Αριθμ ΜΕ 136485
μηχάνημα έργου τύπου φορτωτής αλυσότροχος και λαστιχοφόρος παντός τύπου και το υπ.
Αριθμ. ΜΙΚ 7824 μηχάνημα τύπου φορτηγό ανατρεπόμενο, για τον “Καθαρισμό ρεμάτων
περιοχή Μαυρονερίου - Μοσχοχωρίου”,
β) το υπ αριθμ. ΜΕ 121649 μηχάνημα τύπου χορτοκοπτικό με βραχίονα, το υπ. αριθμ.
ΜΙΕ 7920 μηχάνημα τύπου φορτηγό 0-6 ton (Συνοδευτικό), για τον “Καθαρισμό-κοπής
χόρτων στην Ε.Ο Λαμίας - Λάρισας από την ανατολική είσοδο έως τη βόρεια είσοδο
της Λαμίας”,
γ) το υπ. Αριθμ. ΜΕ 82608 μηχάνημα τύπου εκσκαφέας , το υπ. Αριθμ. ΜΕ 47788
μηχάνημα τύπου Ισοπεδωτής Γαιών, το υπ αριθμ. ΜΕ 91708 μηχάνημα τύπου JCB, το υπ
αριθμ. ΜΙΚ 7824 όχημα μεταφοράς μηχανημάτων, τα υπ αριθμ. ΜΙΖ 8935, ΜΙΧ 5314 , ΑΜΕ
3135 και ΜΙΧ 2515 φορτηγά άνω των 15ton , για την “Επισκευή κατεστραμμένων
υδραυλάκων στο ΤΟΕΒ Λιανοκλαδίου από τον Ιανό” ,
δ) το υπ Αριθμ. ΜΕ 91706 μηχάνημα τύπου εκσκαφέας , το υπ αριθμ ME 91707
μηχάνημα τύπου φορτωτής αλυσότροχος και λαστιχοφόρος παντός τύπου , το υπ αριθμ ΜΙΚ
7824 όχημα μεταφοράς μηχανημάτων , τα υπ. Αριθμ ΜΙΖ 8935 ΜΙΧ 5314 , ΑΜΕ 3135 και
ΜΙΧ 2515 φορτηγά άνω 15ton, , για την “Επίχωση και διαμόρφωση κυκλικού κόμβου
στην ανατολική είσοδο της Λαμίας” ,
ε) τα υπ. Αριθμ. ΜΕ 96258 και ΜΕ 91705 μηχανήματα τύπου εκσκαφέα , τα υπ αριθμ ΜΕ
136485 και ΜΕ 91707μηχάνημα τύπου φορτωτής αλυσότροχος και λαστιχοφόρος παντός
τύπου, το υπ αριθμ ΜΙΧ 2515 φορτηγό άνω 15ton και το υπ αριθμ ΜΙΚ 7824 όχημα
μεταφοράς μηχανημάτων, για τον “Καθαρισμό Τεχνικού και ρέματος χειμάρρου
Δελφινάκια στο ΤΔ Βαρδατών του Δήμου Λαμιέων>> ,
ιδιοκτησίας Ντούβας Τεχνική Ο.Ε.
2) το υπ. Αριθμ. ΜΕ 96295 καλαθοφόρο όχημα συντηρήσεως - εξυπηρετήσεως ηλεκτρικών
εναέριων δικτύων ή άλλων αιωρούμενων εργασιών για την “κοπή δέντρων λόγω
επικινδυνότητας στο δρόμο Παγκράτι - Φραντζόμυλο, ιδιοκτησίας ALPHA
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
3) το υπ Αριθμ. ΜΕ 94455 μηχάνημα τύπου εκσκαφέας, και το υπ. Αριθμ ΙΡΒ 9395 φορτηγό
τετραξονικό - ανατρεπόμενο, για τον “Καθαρισμό Σπερχειού ποταμού ανάντη και
κατάντη της γέφυρας Αλαμάνας”, ιδιοκτησίας Τρίεδρον ΑΤΕ
4) το υπ Αριθμ. ΜΕ 64555 μηχάνημα τύπου φορτωτή εκσκαφέα για την “Διάνοιξη
αυλακίου για αποστράγγιση υδάτων σε δύο (2) οικείες στη περιοχή Μοσχοχωρίου”,
για την “Δημιουργία αναχώματος σε οικία κοντά στο εργοστάσιο ΙΟΛΗ (με πέτρα
Λατομείου)”, για τον “Καθαρισμό γέφυρας σε κεντρικό αποστραγγιστικό
(φαγανόσουδα)”, για τον “Καθαρισμό κτιρίων Περιφέρειας - ΚΤΕΟ στην περιοχή
Βαρδάτες”, για τον “Καθαρισμό δρόμου προς Υδραγωγείο Βαρδατών από φερτά
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υλικά”, για τον “Καθαρισμό ρεμάτων περιοχή Μαυρονερίου Βαρδατών”, για τον
“Καθαρισμό απο φερτά υλικά και ξεμπάζωμα γέφυρας στην περιοχή Δελφινάκια στο
ΤΔ Βαρδατών του Δήμου Λαμιέων”, για τον “Καθαρισμό δρόμων από φερτά υλικά,
διάνοιξη αυλακίων σε διάφορα σημεία στην περιοχή Βαρδάτες” ,και για τον
“Καθαρισμό γεφυρών από φερτά υλικά και διαμόρφωση δρόμων στο ΤΔ Βαρδατών
του Δήμου Λαμιέων>>, ιδιοκτησίας Γκλάβα Γεώργιου
5) το υπ Αριθμ. ΜΕ 82626 μηχάνημα τύπου εκσκαφέας, για την “Διευθέτηση της κοίτης
του ποταμού στην περιοχή Βίστριζα” και για την “Εκτροπή της κοίτης του Σπερχειού
Ποταμού στη γέφυρα Μακρακώμης Σπερχειάδας ,ιδιοκτησίας Καρπούζη Χαράλαμπου
6) το υπ Αριθμ. ΜΕ 59863 μηχάνημα τύπου JCB, το υπ αριθμ. ΜΙΧ 4221 φορτηγό
ανατρεπόμενο ,και το υπ αριθμ. ΜΕ 96256 μηχάνημα τύπου εκσκαφέας, για τον
“Καθαρισμό ρέματος στην περιοχή Κλωνίου - Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης” ,
ιδιοκτησίας Ρήγα Ηλία
7) το υπ Αριθμ. ΜΕ 63667 μηχάνημα τύπου φορτωτής αλυσότροχος και λαστιχοφόρος
παντός τύπου, το υπ αριθμ ΜΕ 125258 μηχάνημα τύπου JCB,το υπ αριθμ ΜΕ 43282
μηχάνημα τύπου εκσκαφέας και το υπ αριθμ ΜΙΕ 1240 φορτηγό ανατρεπόμενο, για τον
“Καθαρισμός κοίτης και διευθέτηση αυτής, την αποκατάσταση αντιπλημμυρικών
έργων και σαρζανέτ για το ρέμα Κακόρεμα Παλαιοκάστρου” , ιδιοκτησίας Κόντου
Δημήτριου
3.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας και θα
υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος
Π.Π. και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων , σε συνδυασμό με την υπ.
αριθμ.1769/22-12-2020 πρακτ. 48/22-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΨΔ7ΛΗ-ΕΑΧ) Απόφαση της Ο.Ε
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.με τις οποίες εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων
αναγκών απολογιστικά από την Δνση Τεχνικών Έργων , με ιδιωτικά μηχανήματα που
μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία
αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από 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 προϊσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.
4.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται με
προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών της Π.Στ.Ε. , οι δε και ώρες εργασίας του/ων
μηχανήματος/ων θα καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας
της Π.Ε. Φθιώτιδας.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό , φώτα,
και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας , καθώς
και την ενδεικνυόμενη αναπερίπτωση 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
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«ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ » .
δ6) Οι χειριστές-οδηγοί και οι βοηθοί αυτών θα κατέχουν την απαιτούμενη άδεια
χειριστή μηχανημάτων έργων σύμφωνα με το ΠΔ 113/2012."
(δ7) Οι ανάδοχοι υποχρεούνται να εγκαταστήσουν και να θέσουν σε λειτουργία ,
σε κάθε μηχάνημα έργου , το σύστημα εντοπισμού θέσης τους σε συμβατότητα με
την
εφαρμογή συντονισμού του μηχανισμού πολιτικής προστασίας για την
αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών (CITIZEN FIRST ) με την υπογραφή του
συμφωνητικού.
Η εγκατάσταση θα πιστοποιείται με την προσκόμιση βεβαίωσης της εταιρίας
CITIZEN FIRST από τον ανάδοχο ιδιοκτήτη στην Υπηρεσία μας
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 251

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση σχεδίου και όρων Διακήρυξης του Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού
Διαγωνισμού με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Διοικητηρίου
της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας που βρίσκεται στην Άμφισσα επί της οδού
Γιδογιάννου 31.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 26137/609/05-022021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικό.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει τους όρους Διακήρυξης του Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με
προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Διοικητηρίου της
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας που βρίσκεται στην Άμφισσα επί της οδού Γιδογιάννου
31,σύμφωνα με το σχέδιο.
2. Προτείνει ως ημερομηνία πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας την 16η Μαρτίου 2021,με
ώρα προσέλευσης 11.30 π.μ.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 252
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με
τίτλο:«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ–ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ» και ΚΕ 2019ΕΠ06600036, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την
υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.30874/315/16-02-
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2021 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Σ.Ε.προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού,και αναφέρει τα κάτωθι:
Σχετ.
1. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
2. Την µε αριθµ. 301/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, (ΑΔΑ: ΨΡ7Η7ΛΗ1ΜΖ) µε θέμα «Έγκριση πρότασης τροποποίησης των ΣΑΕΠ066 και ΜΠ066 του Π.Δ.Ε.
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019»
3. Την με α.π. 131292/17/12/2019 (ΑΔΑ:Ψ1ΩΣ46ΜΤΛΡ-Η55) απόφαση του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, με την οποία εντάχθηκε το έργο
στην ΣΑΕΠ066, με κ.α 2019ΕΠ06600036 και προϋπολογισμό 1.000.000,00€.
4. Το με αριθμ. Πρωτ. 26387/195/08-02-2021 έγγραφο Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ευρυτανίας
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με την µε αριθµ. 301/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, (ΑΔΑ:
ΨΡ7Η7ΛΗ-1ΜΖ) εγκρίθηκε η πρόταση τροποποίησης των ΣΑΕΠ066 και ΜΠ066 του Π.Δ.Ε.
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019»
Με την με α.π. 131292/17/12/2019 (ΑΔΑ:Ψ1ΩΣ46ΜΤΛΡ-Η55) απόφαση του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, εντάχθηκε το έργο στην ΣΑΕΠ066, με
κ.α 2019ΕΠ06600036 και προϋπολογισμό 1.000.000,00€.
Με το με αριθμ. Πρωτ. 26387/195/08-02-2021 έγγραφο της η Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ευρυτανίας
διαβίβασε προς έγκριση το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης του εν λόγω έργου.
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων
μερών για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΙ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ–ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ» από την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Το έργο κρίνεται απαραίτητο για την εύρυθμη και καθημερινή λειτουργία του Τμήματος
Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος που έχει ενταχθεί στη Σχολή Επιστημών
των Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η ανάγκη σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης προέκυψε, αφενός μεν
από το γεγονός ότι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι ο Κύριος του Έργου και
αφετέρου η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εξασφάλισε την χρηματοδότηση του έργου με την
ένταξή του στην ΣΑΕΠ 066 του ΠΔΕ της Περιφέρειας.
Το έργο έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, και θα
συμβάλλει στην προσέλκυση φοιτητών στην πόλη. Είναι σε περιοχή εντός της χωρικής
αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην
βελτίωση και στην αναβάθμιση της καθημερινότητας των φοιτητών της εν λόγω περιοχής και
συνακόλουθα η τελευταία αντλεί ωφέλεια από τη πραγμάτωσή του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
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Μεταξύ
της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
και
του «Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.)»

για την υλοποίηση του έργου :
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ –
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ»

2021
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Στο Καρπενήσι , σήμερα την ……/…../2021 , μεταξύ των παρακάτω συμβαλλόμενων :
1. Του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ( Γ.Π.Α.) που οποίο εδρεύει στην Αθήνα
με Α.Φ.Μ. 090042651 Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Πρύτανη κ. Σπυρίδωνα Κίντζιο (κύριος έργου) και
2. Της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία με Α.Φ.Μ. 99979477
και Δ.Ο.Υ. Φθιώτιδας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κυρ.
Φάνη Χ. Σπανό (φορέας χρηματοδότησης και υλοποίησης)
Με βάση τις διατάξεις:
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα τα άρθρα
100 αυτού και 278, όπως τροποποιημένα ισχύουν.
2. Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής –
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)».
3. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α΄ 241),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 380/τ.Β΄/18-2-2016, ΦΕΚ 3847/τ.Β΄/30-112016, ΦΕΚ 4401/τ.Β΄/30-12-2016 & ΦΕΚ 2201/τ.Β΄/28-6-2017).
5. Το άρθρο 12 του Π.Δ. 242/1996 (ΦΕΚ 179 Α/07-08-1996) «Καθορισμός προϋποθέσεων,
τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την
εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των
νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων».
6. Το άρθρο 1 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
7. Το 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 ισχύει.
8. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α /31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005
‘’Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις’’ (Α΄42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
9. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ), δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
10. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
11. Το Ν.4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και
άλλες διατάξεις».
12. Το Ν.4456/2017(ΦΕΚ 24/Α/1-3-2017) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και
ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου
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Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
13. Το Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Το 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.
15. Το άρθρο 7 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α/13/29.01.2019) «Συνέργειες Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό
Ταμείο και άλλες διατάξεις.»
16. Του άρθρου 21 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚΑ104/30.5.2020) «Κύρωση: α) της από
13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β)
της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική
και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις»
17. Του άρθρου 324 του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ Α 127/ 29-6-2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας
για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό
έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την
αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.»
Και έχοντας υπόψη:
1. Την µε αριθµ. 301/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, (ΑΔΑ: ΨΡ7Η7ΛΗ1ΜΖ) µε θέμα «Έγκριση πρότασης τροποποίησης των ΣΑΕΠ 066 και ΜΠ066 του Π.Δ.Ε.
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019»
2. Την με α.π. 131292/ 17/12/2019 (ΑΔΑ:Ψ1ΩΣ46ΜΤΛΡ-Η55) απόφαση, με την οποία
εντάχθηκε το έργο στην ΣΑΕΠ066, με κ.α 2019ΕΠ06600036 και προϋπολογισμό
1.000.000,00€.

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 απόφαση
της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
(Συνεδρία …………………………) (ΑΔΑ: …………………….), µε την οποία
εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της,
η εξουσιοδότηση του κ. Πρύτανη για την υπογραφή της, καθώς και ο ορισμός
εκπροσώπου µε τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Προγραμματικής Σύμβασης.
5. Την με αριθμ. ………………… Πράξη Ελέγχου της παρούσας Προγραμματικής
Σύμβασης της Υπηρεσίας Επιτρόπου Νομού Φθιώτιδας.
ΑΡΘΡΟ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα
ισχύουν για την υλοποίηση όλου του έργου και συγκεκριμένα:
•

Το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1)

•

Τον σκοπό της προγραμματικής (άρθρο 2)

•

Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3)

•

Τη διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης & Χρονοδιάγραμμα (άρθρο 4)

•

Το φορέα υλοποίησης του έργου (άρθρο 5)

•

Τον Προϋπολογισμό, τους πόρους και τον τρόπο χρηματοδότησης του έργου (άρθρο 6)

•

Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 7)

•

Τη γεωγραφική θέση του υπό διαμόρφωση κτιρίου (άρθρο 8)

•
Το όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και τις αρμοδιότητές του
(άρθρο 9)
•

Την αντισυμβατική συμπεριφορά - ρήτρες (άρθρο 10)

•

Τις τροποποιήσεις της Σύμβασης (άρθρο 11)

• Τους όρους της Σύμβασης και τις τελικές διατάξεις (άρθρο 12)
ΑΡΘΡΟ 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας
υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ–ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ», από τον Κύριο του Έργου στο Φορέα
Χρηματοδότησης & Υλοποίησης. Με τη Σύμβαση αυτή, θα υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες
ενέργειες για την εκτέλεση του έργου.
Το έργο κρίνεται απαραίτητο για την εύρυθμη και καθημερινή λειτουργία του Τμήματος
Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος που ιδρύθηκε με το Ν.4589 ΦΕΚ
13Α/29-1-2019 και εντάχθηκε στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Τμήμα λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2019-2020 και έχει έδρα το
Καρπενήσι. Στεγάζεται στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασοπονίας και
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, που λειτούργησε στο
Καρπενήσι από το 1983 έως το 2019, όταν καταργήθηκε με τον παραπάνω νόμο.
Με την κατασκευή του προτεινόμενου έργου θα γίνει επίσης επανεκκίνηση της λειτουργίας της
πτέρυγας των σπουδαστικών δωματίων- της φοιτητικής εστίας τα οποία αφού θα
αναβαθμιστούν - ανακαινιστούν θα βελτιώσουν τις συνθήκες και την ποιότητα διαβίωσης των
φοιτητών που θα φιλοξενηθούν.
Τέλος η λειτουργία της φοιτητικής εστίας θα συμβάλει στη διευκόλυνση των φοιτητών που
προέρχονται κυρίως από ασθενή στρώματα και θα κατοχυρώσει την ίση αντιμετώπιση των
νέων στη πορεία προς την απόκτηση γνώσεων.
Η ανάγκη σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης προέκυψε, αφενός μεν από το
γεγονός ότι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι ο Κύριος του Έργου και αφετέρου η
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εξασφάλισε την χρηματοδότηση του έργου με την ένταξή του
στην ΣΑΕΠ 066 του ΠΔΕ της Περιφέρειας.
Το έργο έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, και θα
συμβάλλει στην προσέλκυση φοιτητών στην πόλη. Είναι σε περιοχή εντός της χωρικής
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αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό
στην βελτίωση και στην αναβάθμιση της καθημερινότητας των φοιτητών της εν λόγω
περιοχής και συνακόλουθα η τελευταία αντλεί ωφέλεια από τη πραγμάτωσή του.
ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ–ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ».
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας
σύμβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως
δικαιούχος του Έργου και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:
 Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
 Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία
Δημοσίων Συμβάσεων.
 Υπογραφή των σχετικών εκτελεστικών συμβάσεων.
 Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
 Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του
προϋπολογισμού του Έργου.
 Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την
οριστική παραλαβή) .
 Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου
Οι εργασίες που προβλέπονται να υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου είναι:

I.















Κτιριακές παρεμβάσεις
Θα γίνει αντικατάσταση των δαπέδων και σοβατεπιών του κτιρίου, των εσωτερικών
αλλά και των εξωτερικών όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Θα γίνει επισκευή των επιχρισμάτων σε όλο το κτίριο.
Θα γίνει πλήρης αντικατάσταση των εσωτερικών κουφωμάτων του κτιρίου.
Θα γίνει πλήρης αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων με ενεργειακά
κουφώματα και ενεργειακούς υαλοπίνακες.
Θα κατασκευασθούν εκ νέου οι υφιστάμενοι χώροι λουτρών και αποχωρητηρίων.
Θα γίνει αντικατάσταση, με ταυτόχρονη υγρομόνωση και θερμομόνωση της οροφής,
των στεγών των δύο χαμηλότερων σταθμών του κτιρίου (στάθμη -2,40 και στάθμη
±0,00).
Θα γίνει εξωτερική θερμομόνωση του κελύφους με διογκωμένη γραφιτούχα
πολυστερίνη.
Θα γίνει ανακαίνιση των εσωτερικών και εξωτερικών χρωματισμών σε όλο το κτίριο.
Θα εξοπλιστούν τα δωμάτια με τα απαραίτητα ερμάρια – ντουλάπες και έπιπλα όπως
κρεβάτια, κομοδίνα, γραφεία και καρέκλες εργασίας.
Θα δημιουργηθούν δύο νέοι χώροι στη στάθμη ±0,00. Ένας χώρος εντευκτηρίου –
ψυχαγωγίας με την προμήθεια εξοπλισμού όπως τραπεζοκαθισμάτων, τραπέζι
επιτραπέζιας αντισφαίρισης (ping pong) κ.λ.π. και ενός χώρου γυμναστηρίου όπου θα
τοποθετηθεί κατάλληλο δάπεδο και θα γίνει η προμήθεια οργάνων γυμναστηρίου.
Στον ακάλυπτο χώρο θα κατασκευασθεί πλακόστρωτος διάδρομος και υπαίθρια ξύλινη
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II.











πέργκολα.
Στη στάθμη +4,90 θα δημιουργηθεί ένα δωμάτιο επισκεπτών με ιδιωτικό λουτρό και
ένα δωμάτιο ΑΜΕΑ.
Στις νότιες βεράντες των σταθμών ±0,00 και +4,90 θα τοποθετηθούν ξύλινα στέγαστρα
με επικάλυψη από διαφανές επίπεδο πολυκαρβονικό φύλλο για την προστασία από τη
βροχή και το χιόνι.
Στα δωμάτια και στο χώρο εντευκτηρίου θα τοποθετηθούν συσκευές τηλεόρασης.
Ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις
Το σύστημα θέρμανσης θα αναβαθμιστεί με παρεμβάσεις όπως τοποθέτηση
θερμοστατικών κεφαλών στα σώματα καλοριφέρ κ.λ.π.
Θα γίνουν παρεμβάσεις στο τομέα της πυροπροστασίας με εγκατάσταση όλων των
απαραίτητων ενεργητικών μέτρων (πυροσβεστήρων, σειρήνων, ανιχνευτών,
φωτιστικών ασφαλείας, πυροσβεστικών φωλεών κ.λ.π.) καθώς και με τη μεταφορά της
δεξαμενής πετρελαίου από το λεβητοστάσιο σε ανεξάρτητο χώρο.
Θα εξοπλιστεί το κτίριο με ηλιακό θερμοσιφωνικό σύστημα (ηλιακούς θερμοσίφωνες)
για την εξυπηρέτηση των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης.
Θα τοποθετηθούν νέα φωτιστικά σώματα LED ενώ στους κοινόχρηστους χώρους ο
φωτισμός θα ελέγχεται από ανιχνευτές κίνησης.
Στα δωμάτια θα τοποθετηθούν αντλίες θερμότητας (A/C) ψύξης – θέρμανσης και
σύστημα εξαερισμού.
Θα γίνει ανακαίνιση της ηλεκτρικής εγκατάστασης με την τοποθέτηση νέων ηλεκτρικών
πινάκων, πριζοδιακοπτών κ.λ.π.
Θα εγκατασταθεί δίκτυο τηλεόρασης.
Στο κλιμακοστάσιο θα εγκατασταθεί επιτοίχια πλατφόρμα (αναβατόριο) ΑΜΕΑ και σε
συνδυασμό με την δημιουργία του δωματίου ΑΜΕΑ θα δοθεί η δυνατότητα στην εστία
να φιλοξενεί φοιτητές ΑΜΕΑ.

ΑΡΘΡΟ 4.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΙΣΧΥΟΣ

ΤΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

&

1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της
ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η
εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική
του Παραλαβή.
2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης παρατίθεται στο
Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται µε
έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της
Επιτροπής Παρακολούθησης έως και 12 μήνες.
ΑΡΘΡΟ 5. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Φορέας υλοποίησης του έργου ορίζεται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η Περιφέρεια
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Στερεάς Ελλάδας μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
υποχρεούται να προχωρήσει, ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες, στη σύνταξη και έγκριση
των τευχών δημοπράτησης έργου, καθώς και στην κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τις
οικείες διατάξεις περί εκτελέσεως δημοσίων έργων της κείμενης εν γένει εθνικής και κοινοτικής
νομοθεσίας και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 6.
ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.000.000,00€ (με ΦΠΑ). και
αναλύεται ως ακολούθως:
ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

368.469,35€

ΔΙΚΤΥΑ(ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)

145.834,89€

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΠΛΑ ΚΛΠ

76.450,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

590.754,24 €

Γ.Ε & Ο.Ε. (18%)

106.335,76 €

ΣΥΝΟΛΟ

697.090,00€

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)

104.563,50€

ΣΥΝΟΛΟ

801.653,50€

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ)
ΣΥΝΟΛΟ
Γ.Ε & Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

3.500,00€
805.153,50 €
630,00€
805.783,50€
668,11 €

ΣΥΝΟΛΟ

806.451,61 €

ΦΠΑ (24%)

193.548,39 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.000.000,00 €

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι,
που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ΣΑΕΠ 066ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2019ΕΠ06600036
Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σταδιακά μετά από την πιστοποίηση των εργασιών
σύμφωνα µε τις διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων.
Η πληρωμή του έργου θα πραγματοποιηθεί από το Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης
Στερεάς Ελλάδας (σχετική η υπ' αριθμ. πρωτ.. 289746/2855/19-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΚ9Ρ7ΛΗΠΛΨ) απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας),σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις.
Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης, βαρύνει αποκλειστικά πόρους του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
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ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας Σύμβασης καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη
αναλαμβάνει τις κατωτέρω υποχρεώσεις:
Το Γεωπονικό Πανεπιστημίου Αθηνών ως Κύριος του έργου, αναλαμβάνει:
• Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την
υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης και την αναγκαία πληροφόρηση
σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
• Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες μελέτες που έχει στη διάθεσή του.
• Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο
ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.
• Ως Κύριος του έργου, να μεριμνά για την έκδοση οποιασδήποτε αδειοδότησης απαιτείται
για την εκτέλεση του έργου (π.χ. άδεια δόμησης ή μικρής κλίμακας ή 48ωρη ενημέρωση
στην ΥΔΟΜ του Δήμου Καρπενησίου κλπ).
• Nα χρηματοδοτήσει από ιδίους πόρους ενέργειες δημοσιότητας και προβολής του έργου
(δελτία τύπου, δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο, ανάρτηση ενημερωτικής πινακίδας στο
χώρο του έργου) με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης
και χρηματοδότησης του από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
• Την χρηματοδότηση κάθε επιπλέον δαπάνης μελετών και εργασιών που δεν
συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη και η ανάγκη τους προκύπτει από εγκρίσεις και
αδειοδοτήσεις
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - ΠΕ Ευρυτανίας, ως φορέας υλοποίησης, αναλαμβάνει:
• Την χρηματοδότηση του έργου, η οποία θα γίνει από πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΣΑΕΠ 066 με κωδικό
2019ΕΠ06600036
• Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, στα πλαίσια της παρούσας
σύμβασης.
• Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα
προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
• Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου του Έργου.
• Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.
• Να διενεργήσει το διαγωνισμό, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των
σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο
λειτουργίας του.
• Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές.
• Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει της
σχετικής εκτελεστικής σύμβασης.
Οι δύο ανωτέρω συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ορίσουν
εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του
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Έργου του άρθρου 9 της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 8. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Το υπό διαμόρφωση κτίριο της φοιτητικής εστίας βρίσκεται επί της οδού Δημοκρατίας στο
Καρπενήσι, Ο.Τ. G346 αρ. οικοπέδου 012 με ΚΑΕΚ 130310324006.
ΑΡΘΡΟ 9. ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
Τα συμβαλλόμενα μέρη για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ορίζουν Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, εκπροσώπους των
συμβαλλομένων μερών, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, και ειδικότερα:
1. Δύο εκπροσώπους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- ΠΕ Ευρυτανίας :
•

...................................................................................................................

•

...................................................................................................................

2. Έναν εκπρόσωπο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών:
•

........................................................................................................

Ο καθένας από τους συμβαλλομένους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει
οποτεδήποτε τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή με σχετική απόφασή του.
Η θητεία των μελών της Επιτροπής θα διαρκέσει όσο χρόνο και η παρούσα
Σύμβαση
Η συγκρότηση και η σύγκληση της Επιτροπής θα γίνεται με πρόσκληση του
Προέδρου της. Η Επιτροπή παρακολουθεί την εκτέλεση των εργασιών και την
τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, πιστοποιεί την πρόοδο
υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, εισηγείται στους
συμβαλλόμενους για τη συγκρότηση Ομάδας Επίβλεψης του Έργου, εισηγείται προς
τους συμβαλλόμενους την τυχόν παράταση της σύμβασης, καθώς επίσης επιλύει
κάθε διαφωνία σχετικά με την ερμηνεία ή τον τρόπο εφαρμογής της, που τυχόν θα
προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων.
Η Επιτροπή συνεδριάζει μετά την ολοκλήρωση κάθε σταδίου του έργου και εκτάκτως
όποτε κρίνεται απαραίτητο, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, σύμφωνα με τη
διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 8 της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης.
Οι συνεδριάσεις λαμβάνουν χώρα στην έδρα του Φορέα Χρηματοδότησης και για τις
συζητήσεις
και
αποφάσεις
τηρούνται
πρακτικά
από
την/τον
υπάλληλο ………………………………….. της Περιφέρειας που θα εκτελεί χρέη
Γραμματέα.
Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να πραγματοποιηθούν και με
τηλεδιάσκεψη, χωρίς τη φυσική παρουσία ορισμένων ή του συνόλου των μελών, και
με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο, το οποίο πρέπει να ορίζεται ρητώς στην
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πρόσκληση που απευθύνει ο Πρόεδρος στα μέλη. Στην περίπτωση αυτή, η απαρτία
της Επιτροπής, στην οποία προσμετρώνται και τα μέλη που συμμετέχουν στη
συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, καταγράφεται από τον Πρόεδρο. Η δυνατότητα
ηλεκτρονικής καταγραφής της συνεδρίασης που παρέχεται από την τεχνολογία,
εφόσον χρησιμοποιηθεί, πρέπει να αποτρέπει οποιαδήποτε τροποποίηση των όσων
διαμείβονται στην τηλεδιάσκεψη και να βοηθά στην επεξεργασία των πρακτικών,
χωρίς να δημιουργούνται ασάφειες και αμφισβητήσεις.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία των
συλλογικών οργάνων.
ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - 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. Σε περίπτωση
αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους έχει ο
αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία.
Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια για τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν και να
μεριμνούν για τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, που ενδεχόμενα να
προκύπτουν μεταξύ τους από την εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης.
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και
ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα διευθετείται από την
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται
από τα καθ’ ύλην και δικαιοδοσία αρμόδια Δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 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 (για διάστημα έως και 12 μήνες), δύναται
να χορηγηθεί έως το τέλος της Πράξης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου
συμβαλλόμενου, και τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης. Η ενδεχόμενη
παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης, δεν μπορεί να
συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.
ΑΡΘΡΟ 12. ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση είναι πλαίσιο συμφωνίας και το περιεχόμενό της
μπορεί να εξειδικεύεται και να τροποποιείται κάθε φορά εγγράφως με ειδικότερες
συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση του
έργου.
Η

μη

άσκηση

δικαιωμάτων

ή

η

παράλειψη

υποχρεώσεων

από

οποιοδήποτε
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συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική
Σύμβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή, από
οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των
συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή
αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτήν την
Προγραμματική Σύμβαση.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα
μέρη και προς απόδειξη, αφού αναγνώσθηκε η Σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε έξη (6)
πρωτότυπα, εκ των οποίων το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο έλαβε δύο (2).
Για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών
Ο Πρύτανης

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
Ο Περιφερειάρχης

ΣΠΥΡΟΣ ΚΙΝΤΖΙΟΣ

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
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Ο κ.Δούρος αρχικά επεσήμανε την πάγια θέση της παράταξής του σχετικά με το θέμα των
Προγραμματικών Συμβάσεων ,ότι πρέπει να συζητιούνται στο Π.Σ.
Στη συνέχεια μετά την απάντηση του Προέδρου, ότι επειδή είναι ενταγμένες δράσεις έχουν
περάσει από το Π.Σ. και τις εισηγούνται να παραμείνουν στην Ο.Ε. ,τοποθετήθηκε επί της
ουσίας λέγοντας : “Πρόκειται για μια ωφέλιμη και αναγκαία προγραμματική σύμβαση γιατί
μιλάμε για φοιτητικές εστίες .Τα ιδρύματα που υπάρχουν επί της ουσίας στην Στερεά Ελλάδα
είναι ελάχιστα και εμείς που εκπροσωπούμε την Φωκίδα θα θέλαμε να γίνει μια φοιτητική
εστία στην Άμφισσα για τους φοιτητές.
Αλλά και στην γενικότερη έννοια των περισσότερων τμημάτων που πάντα διεκδικούμε για
την Φωκίδα και επειδή είναι αναγκαίο όσον αφορά για την κοινωνία της Ευρυτανίας,
θα είμαι θετικός στην εισήγηση”.
Ο κ. Αναγνωστάκης αρχικά επεσήμανε την πάγια θέση της παράταξής του να συζητιούνται
τα θέματα των Προγραμματικών Συμβάσεων στο Π.Σ.
Μετά την απόφαση να συζητηθεί το εν λόγω θέμα στην Ο.Ε. τοποθετήθηκε λέγοντας :
“To έργο είναι χρήσιμο για την κοινωνία και την συνολική προσπάθεια που κάνουμε ως
Στερεά Ελλάδα , λέμε ΝΑΙ”.
Ο κ.Σιαλμάς τόνισε: “Συμφωνώ με τις απόψεις του κ. Δούρου , πρέπει να δούμε πάλι το
θέμα του Πανεπιστημίου Στερεάς γιατί έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση φοβάμαι ότι σε
λίγα χρόνια δεν θα έχουμε ούτε εστίες ,ούτε τίποτα στην Περιφέρεια.
Πρέπει να εστιάσουμε και να δώσουμε βαρύτητα σε αυτό που έχουμε συμφωνήσει όλοι.Αλλά
δεν βλέπω να κάνουμε κάτι στο να επιμείνουμε και να κάνουμε ότι είναι απαραίτητο .
Εσείς θα πρέπει να ηγηθεί τε αυτής της προσπάθειας ώστε να έχουμε ανεξάρτητο
Πανεπιστήμιο Στερεάς “.
Ο κ. Χρονάς αρχικά έκανε την ακόλουθη τοποθέτηση επί του θέματος έγκρισης σύναψης
Προγραμματικής Σύμβασης :“Πρόκειται για θέμα αρμοδιότητας του Περιφερειακού
Συμβουλίου. Και εκεί θα έπρεπε να συζητηθεί…. Αν τελικά τεθεί, θα πούμε την γνώμη μας”.
Στη συνέχεια μετά την απόφαση να συζητηθεί το εν λόγω θέμα στην συνεδρίαση της
Ο.Ε.,εξέφρασε τη θέση του λέγοντας : “Αφορά χρήσιμο και αναγκαίο έργο….. Δεν έχουμε
αντίρρηση”.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει σύναψη και σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το έργο της ΣΑΕΠ
066 με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ–ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ» και ΚΕ 2019ΕΠ06600036, σύμφωνα με το
ανωτέρω συνημμένο σχέδιο.
2. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.
3. Ορίζει δύο (2) μέλη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από πλευράς
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τους αναπληρωτές τους από την Οικονομική
Επιτροπή ως εξής:
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α)Τον κ.Αριστείδη Τασιό,Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευρυτανίας, με αναπληρωτή του
την κα Αικατερίνη Καλαντζή, Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο για θέματα
Ορεινής και Δασικής πολιτικής και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
β)Τον κ.Μπερμπερή Μωυσή,Περιφερειακό Σύμβουλο Π.Ε.Ευρυτανίας, με
αναπληρωτή του τον κ.Βασίλειο Σιαλμά,Περιφερειακό Σύμβουλο και μέλος της
Οικονομικής Επιτροπής.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 253

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μακρακώμης με τίτλο
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)».
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.30390/309/15-022021 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Σ.Ε.προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ.Δούρος επεσήμανε την πάγια θέση της παράταξής του σχετικά με το θέμα των
Προγραμματικών Συμβάσεων ,ότι πρέπει να συζητιούνται στο Π.Σ.
Ο κ. Χρονάς αρχικά έκανε την ακόλουθη τοποθέτηση επί του θέματος : “Πρόκειται για θέμα
αρμοδιότητας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και εκεί θα έπρεπε να συζητηθεί…. Αν τελικά
τεθεί, θα πούμε την γνώμη μας”.
Στη συνέχεια μετά την απόφαση να συζητηθεί το εν λόγω θέμα στην συνεδρίαση της
Ο.Ε.,καταψήφισε την εισήγηση αιτιολογώντας τη θέση της παράταξής του ως εξής: “Η
Προγραμματική σύμβαση υπογράφηκε στις 18-07-2018 με χρονική διάρκεια 24 μήνες,
δηλαδή μέχρι 18-07-2020.
Σύμφωνα με σχετικά έγγραφα το φυσικό αντικείμενο του έργου δεν ολοκληρώθηκε σύμφωνα
με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα λόγω: α) Των έντονων καιρικών φαινομένων που
επικρατούν στον Δήμο κατά τους χειμερινούς μήνες και κάνει δυσχερή έως αδύνατη την
εκτέλεση εργασιών, αλλά και β) των έκτακτων μέτρων που επιβλήθηκαν από την Πολιτεία
εξαιτίας της πανδημίας του Κορονοϊού, γεγονός που κατέστησε δυσχερείς τις μετακινήσεις και
τη συνεργασία της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας με τον Ανάδοχο.
Θεωρώντας εντελώς απαράδεκτη την αιτιολόγηση, για την θέση και φύση του έργου…..
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
Ζητάμε διευκρινήσεις πώς εμποδίστηκαν συγκεκριμένα οι μετακινήσεις και η συνεργασία της
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας με τον Ανάδοχο”.
Ο κ. Αναγνωστάκης αρχικά επεσήμανε την πάγια θέση της παράταξής του να συζητιούνται
τα θέματα των Προγραμματικών Συμβάσεων στο Π.Σ.
Μετά την απόφαση να συζητηθεί το εν λόγω θέμα στην Ο.Ε. τοποθετήθηκε επί της ουσίας
λέγοντας : “Αυτό δεν μπορεί να είναι πεπατημένη . Όπως και στις προηγούμενες παρατάσεις
ήμασταν ΚΑΤΑ ,έτσι και σε αυτό το θέμα ψηφίζουμε ΚΑΤΑ γιατί θεωρούμε αβάσιμη την
αιτιολογία του αιτήματος της παράτασης”.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μακρακώμης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)» κατά εννέα (9) μήνες ήτοι έως 18-042021.
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 254

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

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αριστείδης Τασιός
Δημήτριος Βουρδάνος
Αικατερίνη Καλαντζή
Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος
Μαρία Αναγνώστου
Χρήστος Δούρος
Βασίλειος Σιαλμάς
Δημήτριος Αναγνωστάκης
Κατερίνα Μπατζελή
Αναστάσιος Χρονάς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
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ΚΟΡΩΝΕΙΑΑΓΙΑ
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ΝΕΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: (Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 362/5-2-2021 έγγραφο του τμήματος Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕΒ)
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