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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/11-02-2019

Θέμα έκτακτο 1ο

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος
όροφος - Λαμία), σήμερα 11 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε
(τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 44/5-3-2017 (ΑΔΑ:
ΩΗΤΙ7ΛΗ-Η07) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, προεδρεύοντος του
Βασιλείου Φακίτσα, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής λόγω απουσίας του Προέδρου αυτής, ο
οποίος ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 396/21-3-2017 απόφασή της (ΑΔΑ:7ΔΓΨ7ΛΗ-ΝΝ1) και δυνάμει της
υπ΄αριθμ. (οικ.) 28058/365/6-02-2019 πρόσκλησης, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
…………………………………………………………………………………………………………………........

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε λόγω κωλύματος ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κωνσταντίνος Μπακογιάννης και προήδρευσε ο Αντιπρόεδρός της,
Βασίλειος Φακίτσας.

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου της επιτροπής κ. Βασιλείου Φακίτσα,
οκτώ (8):

Οι κ.κ. Χαράλαμπος Σανιδάς, Ευστάθιος Κάππος, Δημήτριος Βουρδάνος, Γεώργιος
Γκικόπουλος, Παναγιώτης Ευαγγελίου, Ηλίας Σανίδας (αναπληρωματικό μέλος του Δημήτριου
Αργυρίου) και Δημήτριος Τιμπλαλέξης (αναπληρωματικό μέλος του Θωμά Γρεβενίτη).

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα, απουσίαζαν οι κ.κ. Δημήτριος Αργυρίου και
Θωμάς Γρεβενίτης, οι οποίοι αναπληρώθηκαν ως ανωτέρω.

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

Χρέη γραμματέα άσκησε η Ιππολύτη Μπαλκούρα του Αθανασίου, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού, με
βαθμό Β΄, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την αριθμ. πρωτ. οικ. 164195/4318/24-07-2017 απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας.

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
1. Ο κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων Εσωτερικής

Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε. και
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2. Ο κ. Σταύρος Τσελάς, Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.
….……………………………………………………………………………………………………………………

Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
πρότεινε να συζητηθούν και τα παρακάτω θέματα, ως έκτακτα:

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση δαπάνης, δέσμευσης πίστωσης και έκδοσης χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής (ΧΕΠ) για την διαχείριση των δαπανών συμμετοχής εκπροσώπου της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στη διεθνή τουριστική έκθεση “International Mediterranean Tourism Market 2019
(IMTM 2019)”, στο Τελ Αβίβ.

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική, προκειμένου να γίνει η
δέσμευση της πίστωσης πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης της έκθεσης στις 12/02/2019.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ) για την
εκπροσώπηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην διεθνή τουριστική έκθεση “TTR 2019” στο
Βουκουρέστι της Ρουμανίας.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο λήψης
απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της επιτροπής λόγω της ημερομηνίας πραγματοποίησης της
έκθεσης, την 21-02-2019.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 283/4-02-2019 (ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί τροποποίησης – διόρθωσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών
Π.Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2018-2019.

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω της
κατεπείγουσας φύσης του.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης επί της Προδικαστικής Προσφυγής της εργοληπτικής
επιχείρησης «Π.METAL RECYCLE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε» κατά της υπ’ αριθμ. 2710/2018 (ΑΔΑ:
Ψ4ΧΟ7ΛΗ-ΡΒΜ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., σε συμμόρφωση προς την αριθμ.
923/2018 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. σχετικά με το έργο: “Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ταύρου
Ωρεών και αντικατάσταση στεγάστρου”, Π.Ε. Εύβοιας.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχουν περιορισμένες χρονικές
προθεσμίες για τις απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πληρωμής δαπάνης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2019, για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης
Π.Ε. Βοιωτίας

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική δεδομένης της της
ανάγκης εκκαθάρισης των δαπανών προηγούμενου έτους για μεταφορές μαθητών στην Π.Ε. Βοιωτίας.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 2683/12-12-2018 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί δέσμευσης πίστωσης για πληρωμή της συμβολαιογραφικής πράξης που
απαιτείται σχετικά με την αγορά παλαιού βυρσοδεψείου από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην
περιοχή της Χάρμαινας στην Άμφισσα, Π.Ε. Φωκίδας.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 7ο: Μερική διόρθωση της υπ΄ αριθμ. 218/28-01-2019 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης των αριθμ. 1 & 2 πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
και αξιολόγησης προσφορών τριάντα (30) έκτακτων νέων δρομολογίων των δημόσιων σχολικών
μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σχολικού έτους
2018-2019, προϋπολογισμού 263.720,62€ με ΦΠΑ (Α.Π. 9795/21-12-2018).

Η εισαγωγή των ανωτέρω θεμάτων προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω της
κατεπείγουσας φύσης τους.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Αντιπροέδρου και αποφάσισε
τα παραπάνω θέματα να συζητηθούν πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 297

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση δαπάνης, δέσμευσης πίστωσης και έκδοσης χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής (ΧΕΠ) για την διαχείριση των δαπανών συμμετοχής εκπροσώπου της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στη διεθνή τουριστική έκθεση “International Mediterranean Tourism Market 2019
(IMTM 2019)”, στο Τελ Αβίβ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 21156/915/6-02-2019
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δαπάνη, τη δέσμευση πίστωσης και την έκδοση χρηματικού εντάλματος

προπληρωμής (ΧΕΠ), ποσού 1.500.00 €, σε βάρος του Ε.Φ 01.073, ΚΑΕ 0717, στο όνομα του
υπολόγου Σπυρίδωνα Χρηστίδη, υπαλλήλου της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
για την διαχείριση των δαπανών συμμετοχής του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Αθλητισμού, κ. Ηλία
Μπουρμά, στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση “International Mediterranean Tourism Market 2019 (IMTM
2019)” στο Τελ-Αβίβ (Ισραήλ) από 12 έως 13/02/2019.

Ημερομηνία λήξης του παραπάνω χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ορίζεται η
31-05-2019.

Η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) για την κάλυψη των δαπανών
μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του ανωτέρω εκπροσώπου κρίνεται
αναγκαία, ώστε να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη διεθνή τουριστική έκθεση
“International Mediterranean Tourism Market 2019 (IMTM 2019)” στο Τελ Αβίβ από 12 έως 13
Φεβρουαρίου 2019, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος τουριστικής προβολής, διότι η
αναγκαστική κάλυψη των ανωτέρω δαπανών των εκπροσώπων από τους προσωπικούς τους
τραπεζικούς λογαριασμούς μέχρι την έκδοση και την εξόφληση τακτικού χρηματικού εντάλματος
πληρωμής θα τους δημιουργήσει πρόβλημα λόγω της οικονομικής κρίσης που επικρατεί στην χώρα
μας και θα προκαλέσει, επίσης, αδυναμία συμμετοχής τους σε μελλοντικές εκπροσωπήσεις της
Περιφέρειας σε τουριστικές εκθέσεις.

Ο κ. Γεώργιος Γκικόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο.
Ο κ. Δημήτριος Τιμπλαλέξης δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, δεδομένου ότι κανένας απολογισμός για

τέτοιου είδους δράσεις δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 298
….…………………………………………………………………………………………………………………...

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασίλειος Φακίτσας Χαράλαμπος Σανιδάς Ιππολύτη Μπαλκούρα
Ευστάθιος Κάππος
Δημήτριος Βουρδάνος
Γεώργιος Γκικόπουλος
Παναγιώτης Ευαγγελίου
Ηλίας Σανίδας
Δημήτριος Τιμπλαλέξης
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