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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ως προς τα θέματα: το 44ο και το 48ο )
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 7-11-2019
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής
του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες

Αρ. τηλεφ.
Αρ. FAX
E-mail

: Λ. Καλυβίων 2
: 35 132 Λαμία
: Αναστασία Μίλη
: Ιππολύτη Μπαλκούρα
: 22313-54707, 706
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 29ης Οκτωβρίου 2019
Αριθμός Πρακτικού 34

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 29 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε
σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 200/1-09-
2019 (ΑΔΑ:69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό
την προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Χ. Σπανού, και δυνάμει της
υπ΄αριθμ. (οικ.) 238313/2114/23-10-2019 πρόσκλησής του, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα
μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για να αποφασίσει επί των κάτωθι
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 33/15-10-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

NOMIKA ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης περί παραίτησης ή μη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από ήδη
ασκηθείσα έφεσή της, (Π.Ε. Εύβοιας).

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη, ένδικου μέσου για λογαριασμό της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, [σχετικά με παράβαση του αγορανομικού κώδικα] .

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης, [σχετικά
με αίτημα της εταιρείας «ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.» για εξώδικο συμβιβασμό] .

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης, [σχετικά
με χορήγηση βεβαίωσης χρήσης γης, στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και
Κοινωνικής Ωφέλειας ‘Βελούχι’] .

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 236607/1226/22-10-2019 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επίδοσης .
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ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Θ’ Τμήμα) [σχετικά με την έφεση της Ευμορφίας Λουλούδη] .

ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης, [σχετικά
με τροχαίο ατύχημα που συνέβη περί το 20ο χ.θ. της Ε.Ο. Λαμίας - Δομοκού.]
ΘΕΜΑ 9ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Ζ’ Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε.»] .

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 222812/1175/07-10-2019 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί διορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Π.Σ.Ε.
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας [σχετικά με την Αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων
αποζημίωσης της Κωνσταντίας Παπαρούπα και λοιπών (συν. 3)] .

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 222705/1174/07-10-2019 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί διορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Π.Σ.Ε.
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θήβας [σχετικά με την Αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων
αποζημίωσης της Δήμητρας Δουγέκου και λοιπών (συν. 3)] .

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση αιτήματος αντικατάστασης Δικηγόρου λόγω κωλύματος, προς
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Tμήμα Α1
Ακυρωτικό) .

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 741/2201777/2-10-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(βροχοπτώσεις από 03/10/2019).

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση της υπ. αρίθμ. 226541/5160/10-10-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί «Πτώσεων Βράχων επί του οδοστρώματος του Επαρχιακού Δικτύου Νομού
Φωκίδας – Άνω Πολύδροσο Χ.Κ. Παρνασσού», Π.Ε. Φωκίδας .

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση του Πρακτικού Ι αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομικής
προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ΠΕ Βοιωτίας,
Υποέργο: Βελτίωση συνθηκών οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας»,
προϋπολογισμός 3.104.460,00 € με Φ.Π.Α .

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση του Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού, για την ανάθεση εκπόνησης
της: «Μελέτης αναδασμού Θουρίου Π.Ε. Βοιωτίας», προεκτιμώμενης αμοιβής 196.494,91 € με
Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση του 4ου πρακτικού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Ανακατασκευή - εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου
χιονοδρομικού κέντρου Καρπενησίου», προϋπολογισμού 2.750.000,00 €με Φ.Π.Α. , Π.Ε.
Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, του έργου "
Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου ΔΕ Δομνίστας" Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού
800.000,00 €με Φ.Π.Α. .
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ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση α) του 2ου πρακτικού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου:
«Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε.
Φθιώτιδας 2019» του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας» και β) κατακύρωση
της σύμβασης, προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού
διαγωνισμού με τίτλο: «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που
προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β΄ Βαθμού της χώρας (επισκευή τριών
αρδευτικών γεωτρήσεων του ΤΟΕΒ Αμουρίου - Λιανοκλαδίου - Ζηλευτού)», προϋπολογισμός
22.500,00 € με ΦΠΑ, Π.Σ.Ε., Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομικής
προσφοράς και ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
υποέργου: “Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου περιοχής Δομοκού” του έργου: “Συντήρηση
οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας”, προϋπολογισμός 600.000,00 € με Φ.Π.Α. .

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση πτερυγότοιχων
γεφυρών Μέσου Ρου Βοιωτικού Κηφισού», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Παρεμβάσεις για την βελτίωση
οδικής ασφάλειας στο παράπλευρο δίκτυο στην περιοχή Τραγάνα - Προσκυνάς»,
προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Βελτίωση δρόμου Νέο
Μαρτίνο Λάρυμνα ”, προϋπολογισμού 3.350.000,00€ με Φ.Π.Α , Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση του ανασυνταγμένου 4ου Α.Π.Ε. & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης
του έργου: «Ανέγερση Γενικού Λυκείου Δροσιάς», σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης Διοικητικού
Εφετείου Πειραιά, Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση: α) 1ου Συγκριτικού πίνακα, β) τροποποίηση επί μέρους μελετών και
αμοιβών και γ) αύξηση συμβατικού αντικειμένου λόγω μεταβολής του ΦΠΑ, σύμφωνα με το
άρθρο 29 του Ν.3316/2005, της μελέτης: «Μελέτη διευθέτησης ποταμού Κηρέα», συνολικής
δαπάνης 596.814,4 € με Φ.ΠΑ., Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομικής
προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση στηθαίων και πινακίδων
στις εθνικές και επαρχιακές οδούς», προϋπολογισμού 200.000,00€ με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φωκίδας .

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας, εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ασφαλτικού
οδοστρώματος τεχνικών έργων και σήμανσης στην Ε. Ο. αρ. 27 Άμφισσα - Γραβιά - ‘Όρια νομού
- Φάση Α», για ένα μήνα, μέχρι 15-11-2019, προϋπολογισμού 1.389.000,00€ με Φ.Π.Α., Π.Ε.
Φωκίδας .

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση του: «Συνοπτικού διαγωνισμού για την
υλοποίηση του υποέργου προμήθειας σάκων ψυχρής ασφάλτου για το έτος 2019 της Π.Ε.
Εύβοιας», προϋπολογισμού 73.408,00 € με ΦΠΑ .

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση Πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής του: «Επαναληπτικού συνοπτικού
διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου: Προμήθεια Άλατος αποχιονισμού του εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2019, από την υπογραφή της σχετικής
Σύμβασης και μέχρι τις 31/12/2019», προϋπολογισμού 67.675,70€ με ΦΠΑ .
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ΘΕΜΑ 31ο: α) Έγκριση των υπ. αριθ. 1 & 2 πρακτικών της επιτροπής του: «Ανοικτού
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την προμήθεια υγρών καυσίμων και
λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας και των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής αρμοδιότητάς της, για ένα έτος», β) αποδοχή
προσφορών και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του διαγωνισμού καθώς και απόρριψη της
οικονομικής προσφοράς συμμετέχουσας Α.Ε. . Προϋπολογισμός 420.958,11 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση: α) Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια δομικών
υλικών" της ΠΕ Ευρυτανίας, β) της υπ' αριθ. 30/2018, τροποποιημένης μελέτης-τεχνικές
προδιαγραφές του διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, προϋπολογισμός 74.400,00
€ με Φ.Π.Α., Π.Ε. Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση του 2ου πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Προμήθειας
και μεταφοράς άλατος για την συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε.
Φθιώτιδας, για την κάλυψη των αναγκών περιόδου 2019-2020» και κατακύρωσή του
διαγωνισμού, προϋπολογισμός 546.744,18€ με ΦΠΑ.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών (σχετικά με τροποποιήσεις
μαθητικών δρομολογίων) της Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών της
ΠΕ Ευβοίας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010, Π.Ε. Εύβοιας .

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση α) του 5ου Πρακτικού της Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού του
έργου: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των
σχολικών ετών 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022 των άγονων δρομολογίων της υπ΄αριθμ.
99322/6-5-2019 διακήρυξης καθώς και των νέων δρομολογίων που προέκυψαν» και β)
κατακύρωση της σύμβασης .

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση: α) Τροποποίησης δρομολογίων της υπ΄αριθμ. πρωτ. 99322/1510/6-5-2019
Διακήρυξης για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022», β) Τροποποίησης των
συμβάσεων 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 & 61/2019 ως προς τον αριθμό δρομολογίων
και γ) κατάργηση του 2.15 δρομολογίου «ΜΥΡΟΔΕΝΤΡΙ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ ΚΑΙ Δ.Σ.
ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ».

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση: α)Τροποποιήσεων μαθητικών δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Βοιωτίας β) της διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης,
δύο (2) νέων δρομολογίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 15 του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ
139/Α΄/31-08-2019), χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας για το σχολικό έτος 2019-2020 .

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση: α) του πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής, για την ανάθεση νέου
δρομολογίου μεταφοράς μαθητών κατόπιν πρόσκλησης διαπραγμάτευσης και β) κατακύρωση
του αποτελέσματος, Π.Ε. Βοιωτίας .
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ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης δαπανών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας
073), που αφορούν αποζημίωση σπουδαστών, εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,
προμήθειες και αμοιβές εργασιών, οικονομικού έτους 2019, Π.Ε. Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού
Έτους 2019 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
έτους 2019, Π.Ε. Φωκίδας .

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2019, Π.Ε. Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση: α) «εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2019 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών ΠΕ
Φθιώτιδας, έτους 2019», β) «εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων οικονομικού έτους 2019 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες,
παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2019».

ΘΕΜΑ 45ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019
(Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Ευρυτανίας .

ΘΕΜΑ 46ο: Εξειδίκευση πιστώσεων για έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, Π.Ε.
Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 47ο: Εξειδίκευση πίστωσης δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας .

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2020 .

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 49ο: Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
για την "Προμήθεια δομικών υλικών" της Π.Ε. Ευρυτανίας ».

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

ΘΕΜΑ 50ο: Παραχώρηση του κτιρίου του αναρριχητικού κέντρου της Συκιάς, ιδιοκτησίας της
Π.Ε. Φωκίδας στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων για τη δημιουργία προσκοπικού κέντρου.

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης για την αγορά οικοπέδου, για την εγκατάσταση του
μηχανολογικού εξοπλισμού της Π.Ε. Φωκίδας (εξ΄αναβολής).

ΑΔΑ: 6Ν2Κ7ΛΗ-4ΣΨ
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ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Πολιτισμού
της Π.Σ.Ε. για τη συμμετοχή του στη διεθνή τουριστική έκθεση “TTWARSAW-27th
International Travel Show TT WARSAW 2019 ” στη Βαρσοβία της Πολωνίας (21 έως 23
Νοεμβρίου 2019) .

ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Πολιτισμού
της Π.Σ.Ε., για τη συμμετοχή του στην 35η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “ PHILOXENIA 2019 ”
στη Θεσσαλονίκη ( 8 έως 10 Νοεμβρίου 2019).

ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Πολιτισμού
της Π.Σ.Ε., για τη συμμετοχή του στη διεθνή τουριστική έκθεση WORLD TRAVEL MARKET
(WTM) 2019 στο Λονδίνο (Μ. Βρετανία), από 4 έως 6 Νοεμβρίου 2019 .

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της επιτροπής κ. Φάνη Χ. Σπανού,
έντεκα (11) :

Οι κ.κ., Αντιπεριφερειάρχες μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: Δημήτριος Βουρδάνος,
Αριστείδης Τασιός και τα μέλη: Αικατερίνη Καλαντζή, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος,
Χαράλαμπος Σανιδάς, Χρήστος Δούρος, Βασίλειος Σιαλμάς, Δημήτριος Αναγνωστάκης,
Κατερίνα Μπατζελή (η οποία αποχώρησε της συνεδρίασης μετά την συζήτηση του
Προϋπολογισμού - 48ο θέμα - και αναπληρώθηκε από τον κο Νικόλαο Μπέτσιο), Αναστάσιος
Χρονάς .

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

Χρέη γραμματέα άσκησε η Αναστασία Μίλη του Ηλία, κλάδου ΤΕ Διοικητικού -
Λογιστικού, με βαθμό Δ΄, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την αριθμ. πρωτ. οικ. 26793/291/5-
02-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.

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

Εσωτερικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε..
2. O κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε..
3. Η κ. Τόλλιλη Βαΐα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού-

Δημοσιονομικού Ελέγχου.

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς υπέβαλε γραπτώς, με την επισήμανση της υπενθύμισης, τρεις
πολύ συγκεκριμένες προτάσεις της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, που υποβλήθηκαν στην
προηγούμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στις 15/10/2019.

ΠΡΟΤΑΣΗ 1η
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, σύμφωνα με την εμπειρία της ανάθεσης υποθέσεων της Περιφέρειας
σε ιδιώτες δικηγόρους, προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να υιοθετηθεί η πολιτική :
• Να αναμορφωθεί ο οργανισμός της Περιφέρειας ώστε να προβλέψει νομική υπηρεσία σε
όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, με επαρκή αριθμό δικηγόρων πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης….. Επιδιώκεται να προκηρυχθούν το ταχύτερο δυνατόν οι συγκεκριμένες θέσεις.
• Μέχρι τότε ….οι ιδιώτες δικηγόροι, που θα χρειάζονται θα επιλέγονται, κατά σειρά, από
πίνακα ενδιαφερομένων, ο οποίος θα καταρτισθεί ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος σε κάθε νομό.
• Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνεπώς και οι σχετικές εισηγήσεις, θα πρέπει
να αναφέρουν το συγκεκριμένο όνομα δικηγόρου στον οποίο ανατίθεται η υπόθεση της
Περιφέρειας.

ΑΔΑ: 6Ν2Κ7ΛΗ-4ΣΨ
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ΠΡΟΤΑΣΗ 2η
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ σημειώνουμε :
Μόνο σε αυτή την Οικονομική Επιτροπή διατίθεται ποσόν γύρω στο 1.800.000 ευρώ για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών….. που φυσικά πηγαίνουν σε ιδιώτες…..
Με δεδομένο, πως, ο Φ.Π. Α ( 24 % ) και το εργολαβικό κέρδος αυξάνουν το κόστος των
αναγκαίων έργων και υπηρεσιών…..
Αποκτά ιδιαίτερη σημασία η πρόταση μας « να μελετηθούν οι δαπάνες για έκτακτες ανάγκες της
τελευταίας 3ετίας, κατά έτος….. Να ταξινομηθούν κατά μορφή και να υπολογιστούν κατά είδος
μηχανήματος. Να προσδιορισθεί ο αριθμός και η εξειδίκευση των εργαζομένων που
δούλεψαν…..Να μελετηθεί το κόστος τους μετά από την αφαίρεση του ΦΠΑ που καταβλήθηκε
και του εργολαβικό κέρδους….»
Τα στοιχεία αυτά να συγκεντρωθούν και να γίνουν αντικείμενο συζήτησης στην Οικονομική
Επιτροπή….. προκειμένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της διάλυσης των ΔΕΚΕ.
Πιστεύουμε πως έτσι θα τεκμηριωθεί καλύτερα η πρόταση της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ για
ενιαίο, αποκλειστικά δημόσιου χαρακτήρα τεχνικού φορέα κατασκευών και συντήρησης…. Με
σύγχρονο εξοπλισμό και επαρκή στελέχωση.

ΠΡΟΤΑΣΗ 3η
Στην προηγούμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, θέσαμε ορισμένα πολιτικά
ζητήματα, που αφορούν την λειτουργία της και φυσικά τις δυνατότητες της να παρακολουθεί και
να ελέγχει την οικονομική διαχείριση της Περιφέρειας.…..
Τονίσαμε την ιδιαίτερη σημασία που έχει για την Οικονομική Επιτροπή η συλλογική
αντιμετώπιση των ζητημάτων, που αφορούν :
• Το ενιαίο της οικονομικής διαχείρισης.
• Η καθιέρωση ενιαίου τρόπου λειτουργίας σε όλες της Περιφερειακές Ενότητες.
• Η παρακολούθηση της λειτουργίας του Περιφερειακού Ταμείου και της δραστηριότητας
της Διαχειριστικής Αρχής.
Σε αυτή την λογική προτείναμε να συζητήσουμε και να καταλήξουμε, σαν Οικονομική Επιτροπή,
σε συγκεκριμένα μέτρα.
Επειδή αυτά, πέραν της καταγραφής τους σε ένα πρακτικό, έχουν αξία αν και εφόσον
εφαρμοστούν….. Ζητάμε να εκφράσει γνώμη το σύνολο της Οικονομικής Επιτροπής.
Εκτιμώντας, ιδιαίτερα, την σχέση τους με την διαφανή και αδιάβλητη διαχείριση των οικονομικών
της Περιφέρειας……Ζητάμε, άμεσα να προσδιοριστεί το πότε θα συζητηθούν στην Οικονομική
Επιτροπή .

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

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση του 2ου Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 120 (εκατόν είκοσι) ΝΕΩΝ και ΑΓΟΝΩΝ δρομολογίων των
δημόσιων σχολικών μονάδωνΒ΄/θμιας και Α΄/θμιας Εκπ/σης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Ευβοίας, σχολικών ετών 2019-2020.

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

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 1837

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση του 2ου Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 120 (εκατόν είκοσι) ΝΕΩΝ και ΑΓΟΝΩΝ δρομολογίων των
δημόσιων σχολικών μονάδωνΒ΄/θμιας και Α΄/θμιας Εκπ/σης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Ευβοίας, σχολικών ετών 2019-2020.

ΑΔΑ: 6Ν2Κ7ΛΗ-4ΣΨ
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 240789/6924/29-
10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 25-10-2019 2ο Πρακτικό που αφορά την επανεξέταση του (υπο)φακέλου)
οικονομικής προσφοράς του "ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε", καθώς και την :

Συνέχιση στην επόμενη φάση του διαγωνισμού (κατακύρωση), βάσει του αναφερόμενου
πρακτικού, του πιο κάτω προσωρινού μειοδότη, στα παρακάτω δρομολόγια:

και:

Απορρίπτει το ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΕ στο δρομολόγιο με κωδικό

415
ΑΡ.

ΠΡΟΣΦΟ
ΡΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙ
Α

ΤΜΗ
ΜΑ

ΚΩΔΙΚΟ
Σ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΑΡΙΘΜ.
ΚΥΚΛΟΦΟΡ
ΙΑΣ

ΕΔΡΑ ΤΙΜΗ ΕΚΠΤΩΣΗ

10 ΚΤΕΛ
ΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩ
Ν
ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΕ

80 415 ΛΕΩΦ ΜΟΡΦΑ –ΒΑΘΥ
& ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΧΑΤ
4477

NAI 126,08 ----------

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1838

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή εισήλθε στα τακτικά θέματα της ημερήσιας διάταξης και
κατόπιν πρότασης του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και η οποία έγινε ομόφωνα
αποδεκτή, προτάχθηκε χρονικά η συζήτηση σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας έτους 2020 (ΘΕΜΑ 48ο).

Για λόγους κανονικότητας της αρίθμησης των θεμάτων, οι τοποθετήσεις, τα σχόλια και η
ψηφοφορία για το εν λόγω θέμα παρατίθενται στη σελίδα 49 του παρόντος πρακτικού .

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 33/15-10-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΡΙΘ
Μ.

ΠΡΟΣ
ΦΟΡΑ
Σ

ΕΠΩΝΥΜΙ
Α

ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΑΡΙΘΜ.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΔΡΑ ΤΙΜΗ ΕΚΠ
ΤΩΣ

Η

10 ΚΤΕΛ
ΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩ
Ν
ΧΑΛΚΙΔΑ
Σ ΑΕ

81 396 ΜΙΚ. ΛΕΩΦ ΠΑΡΑΛΙΑ-ΜΕΓΑΛΗ
ΡΑΧΗ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ

ΚΒΤ 1340 NAI 25,74 € 0,00
%

82 422 ΜΙΚ. ΛΕΩΦ. ΤΟΠΙΚΑ ΜΥΤΙΚΑΣ &
ΕΠΙΣΤΡ

ΧΑΡ 6515 NAI 43,38 0,00
%

85 394 ΜΙΚ. ΛΕΩΦ. ΣΠΗΛΙΕΣ –
ΒΑΣΙΛΙΚΟ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΧΑΟ 6920 NAI 43,37 0,00
%

87 795 ΛΕΩΦ.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΟ 6898 NAI 59,84 0,00
%

88 759 ΛΕΩΦ.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΤΟΠΙΚΑ) -
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΟΛΟ)

ΧΑΥ 2191 NAI 29,92 0,00
%

90 1077 ΜΙΚ. ΛΕΩΦ. ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -
ΔΡΟΣΙΑ

ΧΑΟ 8846 NAI 43,38 0,00
%

ΑΔΑ: 6Ν2Κ7ΛΗ-4ΣΨ
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Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενέκρινε ομόφωνα το υπ΄ αριθμ.
33/15-10-2019 πρακτικό συνεδρίασής της .

Ο κος Νικόλαος Μπέτσιος εξέφρασε την αντίρρησή του ως προς την χρονική καθυστέρηση
προσθήκης των ονομάτων δικηγόρων στα θέματα 2ο, 3ο και 4ο του πρακτικού με αποτέλεσμα την
μη συζήτησή τους κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ζητώντας στη συνέχεια «Να γίνει σχετική
διόρθωση και να μην επαναληφθεί αυτό».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1839

NOMIKA ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης περί παραίτησης ή μη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από ήδη
ασκηθείσα έφεσή της, (Π.Ε. Εύβοιας).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.
232649/321/16/10/2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παραίτηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, από το δικόγραφο και το

δικαίωμα - της από 14-6-2019, με ΓΑΚ 3354/2019 και ΕΑΚ 67/2019 - ήδη ασκηθείσας έφεσής
της, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας (ως Εφετείου), στρεφομένη κατά των: 1.
Νικολάου Βεζύρη, 2. Ιορδάνη Κανόνη, 3. Δημητρίου Μπουρμά, 4. Ιωάννη Μπέλλου, 5. Αντωνίας
Παύλοβιτς, 6. Παναγιώτη Μαστρογιάννη και 7. Βασιλείου Λουκά και κατά της με αριθμ. 324/2019
απόφασης του Ειρηνοδικείου Χαλκίδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1840

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη, ένδικου μέσου για λογαριασμό της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, [σχετικά με παράβαση του αγορανομικού κώδικα] .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. ΤΤ.
152994/758/22/10/2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Να μην ασκηθεί το ένδικο μέσο της έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 20/2019 απόφασης του

Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας .

Οι κ.κ. Χρήστος Δούρος και Βασίλειος Σιαλμάς έδωσαν Λευκή ψήφο και επανέλαβαν την
θέση τους, ότι: «Η όποια παροχή υπηρεσίας χρειάζεται επί νομικών ζητημάτων να γίνεται από
τους ήδη υπάρχοντες δικηγόρους της νομικής υπηρεσίας της Π.ΣΤ.Ε, τονίζοντας την ανάγκη για
άμεση σύσταση της νομικής υπηρεσίας » .

Ο κος Δημήτριος Αναγνωστάκης καταψήφισε την εισήγηση, θεωρώντας ότι πρέπει να
ασκηθεί το ένδικο μέσο της έφεσης .

Ο κος Νικόλαος Μπέτσιος καταψήφισε την εισήγηση στην λογική των προηγούμενων
συνεδριάσεων, αντιτασσόμενος και πάλι στην χρονική καθυστέρηση προσθήκης των ονομάτων
δικηγόρων, επί των εισηγήσεων με αποτέλεσμα την μη συζήτησή τους κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1841

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης, [σχετικά
με αίτημα της εταιρείας «ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.» για εξώδικο συμβιβασμό] .

ΑΔΑ: 6Ν2Κ7ΛΗ-4ΣΨ
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’αριθμ.ΤΤ.
178315/920/22/10/2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Χρήστο Φλώρο

του Θεοδώρου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 438], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού Ροζάκη
Αγγελή, αρ. 32, ο οποίος, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον πλήρη
φάκελο της υπόθεσης, καθώς και τις απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας, λάβει δε κάθε αναγκαία
πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να γνωμοδοτήσει
σχετικά με τους τυπικούς και ουσιαστικούς όρους του ως άνω συμβιβασμού.

(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 160
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 38,40), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 198,40 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:

- Σύνταξη γνωμοδότησης [παροχή νομικών συμβουλών] 80 ευρώ, με βάση τον πίνακα του
παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μία (1) ώρα, με ποσό 80 ευρώ/ώρα, λόγω της φύσης
του ερωτήματος και του πλέγματος της νομοθεσίας που ο πληρεξούσιος δικηγόρος θα πρέπει
να μελετήσει προκειμένου να δώσει απάντηση στο ερώτημα.

- Σύνολο αμοιβής 160 ευρώ.

Ο κος Χρήστος Δούρος έδωσε Λευκή ψήφο με την αιτιολογία ότι, η όποια παροχή
υπηρεσίας απαιτείται, επί νομικών ζητημάτων, να γίνεται από τους ήδη υπάρχοντες δικηγόρους
της νομικής υπηρεσίας της Π.ΣΤ.Ε, τονίζοντας την ανάγκη για άμεση σύσταση της νομικής
υπηρεσίας .

Ο κος Δημήτριος Αναγνωστάκης καταψήφισε την εισήγηση, θεωρώντας ότι πρέπει να γίνει
εξώδικος συμβιβασμός .

Ο κος Νικόλαος Μπέτσιος έδωσε αρνητική ψήφο, με την αιτιολογία ότι: «Τη γνωμοδότηση
μπορεί να τη συντάξει νομικός σύμβουλος της περιφέρειας».

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση, δηλώνοντας ότι: «Δεν
αντιλαμβανόμαστε το νόημα διορισμού δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει επί του θέματος….
Η συγκεκριμένη εταιρεία πήρε, το 2016, ένα διαγωνισμό για ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ –
ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΣΑΜ 540, με 78 % έκπτωση…. Έκανε ένα τμήμα του έργου
που της ανατέθηκε αλλά δεν πληρώθηκε γιατί σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο αυτό το τμήμα
δεν περιέχεται στην διακήρυξη του διαγωνισμού….
Πριν από όλα υπάρχει θέμα για την υπηρεσία αν και κατά πόσον ισχύει ο ισχυρισμός του
Ελεγκτικού Συνεδρίου….. Πως και γιατί δικαιολογήθηκε η έκπτωση του 78 %..... Τι απέγιναν οι
υπόλοιπες μελέτες που πρόβλεπε ο διαγωνισμός…… Ποιος και πως θα πληρώσει για έργα ή
εργασίες που έγιναν αλλά δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η νομιμότητα τους…..
Επειδή η συγκεκριμένη μελέτη πραγματικά έγινε…. Δεν έχουμε αντίρρηση να πληρωθεί, χωρίς
παραπέρα οικονομική επιβάρυνση της Περιφέρειας….. σημειώνοντας ταυτόχρονα την ύπαρξη
και πολιτικών ευθυνών» .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1842

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης, [σχετικά
με χορήγηση βεβαίωσης χρήσης γης, στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και
Κοινωνικής Ωφέλειας ‘Βελούχι’] .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’αριθμ. ΤΤ.
227062/1185/22/10/2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

ΑΔΑ: 6Ν2Κ7ΛΗ-4ΣΨ
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(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Κωνσταντίνο Π.
Πάζιο, δικηγόρο Καρπενησίου [Α.Μ. Δ.Σ. Καρπενησίου: 47], κάτοικο Καρπενησίου , επί της οδού
Ζαχαρία Παπαντωνίου 2, ο οποίος, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον
πλήρη φάκελο της υπόθεσης, καθώς και τις απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας, λάβει δε κάθε
αναγκαία πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να
γνωμοδοτήσει σχετικά με τη δυνατότητα έκδοσης της ως άνω βεβαίωσης.

(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 160
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 38,40), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 198,40 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:

- Σύνταξη γνωμοδότησης [παροχή νομικών συμβουλών] 80 ευρώ, με βάση τον πίνακα του
παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μία (1) ώρα, με ποσό 80 ευρώ/ώρα, λόγω της φύσης
του ερωτήματος και του πλέγματος της νομοθεσίας που ο πληρεξούσιος δικηγόρος θα πρέπει
να μελετήσει προκειμένου να δώσει απάντηση στο ερώτημα.
- Σύνολο αμοιβής 160 ευρώ.

Οι κ.κ. Χρήστος Δούρος και Βασίλειος Σιαλμάς έδωσαν Λευκή ψήφο και επανέλαβαν την
θέση τους, ότι: όποια παροχή υπηρεσίας χρειάζεται επί νομικών ζητημάτων να γίνεται από τους
ήδη υπάρχοντες δικηγόρους της νομικής υπηρεσίας της Π.ΣΤ.Ε, τονίζοντας την ανάγκη για
άμεση σύσταση της νομικής υπηρεσίας .

Ο κος Νικόλαος Μπέτσιος έδωσε αρνητική ψήφο, με την αιτιολογία ότι: «Τη γνωμοδότηση
μπορεί να τη συντάξει νομικός σύμβουλος της περιφέρειας».

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση, δηλώνοντας ότι: «Η συγκεκριμένη
ΚΟΙΝΣΕΠ θέλει να φτιάξει «Μονάδα αποθήκευσης, διαλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις »
Για αυτό ζητάει να χρησιμοποιήσει μια συγκεκριμένη περιοχή…..
Για αυτή την περιοχή το Δασαρχείο Καρπενησίου αποσαφηνίζει… δεν είναι δημόσια…Μπορεί να
παραχωρηθεί σε όποιον την θέλει για γεωργική ή δενδροκομική εκμετάλλευση, απαγορεύοντας
την οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης γης…..
Σε αυτή την πλήρως αποσαφηνισμένη κατάσταση…ζητάμε νομική γνωμοδότηση, που είναι
προφανώς περιττή….»

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1843

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 236607/1226/22-10-2019 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επίδοσης .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(Οικ.)
236662/1227/22/10/2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 236607/1226/22-10-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη

Στερεάς Ελλάδας, με την οποία αποφασίστηκε:
(i) Να διοριστεί δικαστικός επιμελητής ο Δημήτριος Βλάχος, Δικαστικός Επιμελητής του

Εφετείου Λαμίας, κάτοικος Λαμίας, οδός Εκκλησιών, αρ. 18Α, με την εντολή να επιδώσει την την
με αριθμό Βιβλίου Εφέσεων 180/2019 έφεση κατά της υπ’ αριθ. 138/2019 οριστικής απόφασης
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, που άσκησε η “Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”, ενώπιον
του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας, στον εφεσίβλητο, Φώτιο Ζορμπά, ώστε να λάβει γνώση και
για τις νόμιμες συνέπειες.

(ii) Να καθοριστεί η αμοιβή του ανωτέρω δικαστικού επιμελητή, στο συνολικό ποσό των
43,40 ευρώ [συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ], το οποίο προκύπτει ως εξής:

- επίδοση στον εφεσίβλητο - ποσό 35 ευρώ συν ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή
και ΦΠΑ] 43,40 ευρώ.

ΑΔΑ: 6Ν2Κ7ΛΗ-4ΣΨ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1844

ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Θ’ Τμήμα) [σχετικά με την έφεση της Ευμορφίας Λουλούδη] .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.ΤΤ
186307/1018/09/10/2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Κωνσταντίνα

Ζαφειράκου του Σαράντου, δικηγόρο Άμφισσας [Α.Μ. Δ.Σ. Άμφισσας: 60], κάτοικο Ιτέας, επί της
οδού Νικομηδείας αρ. 24, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (ΣΤ’
Τμήμα), στη δικάσιμο της 20/11/2019, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 14 Ιανουαρίου 2017 και με αριθμό κατάθεσης ΕΦ301/1-3-2018 έφεση που
άσκησε η Ευμορφία Λουλούδη, 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 της ανωτέρου δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 581
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 139,44), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 720,44 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 τρεις (3) ώρες, με ποσό 80€/ώρα, ήτοι ποσό [80€
Χ 3=] 240 ευρώ, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον ανωτέρου Δικαστηρίου, λαμβανομένης
υπόψη και της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.
- Σύνολο αμοιβής 581 ευρώ.

Ο κος Χρήστος Δούρος έδωσε Λευκή ψήφο με την αιτιολογία ότι, η όποια παροχή
υπηρεσίας απαιτείται, επί νομικών ζητημάτων, να γίνεται από τους ήδη υπάρχοντες δικηγόρους
της νομικής υπηρεσίας της Π.ΣΤ.Ε, τονίζοντας την ανάγκη για άμεση σύσταση της νομικής
υπηρεσίας .

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς έδωσε αρνητική ψήφο, δηλώνοντας τα εξής: «Αφορά
αποζημίωση για τροχαίο ατύχημα εξ αιτίας κατολισθήσεων…..
Προτείνουμε αντί οποιασδήποτε άλλης δαπάνης…να επιδιωχθεί εξωδικαστικός συμβιβασμός , με
επιδίωξη να υπάρξει αποζημίωση για τις υλικές ζημιές της ενδιαφερόμενης» .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1845

ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης, [σχετικά
με τροχαίο ατύχημα που συνέβη περί το 20ο χ.θ. της Ε.Ο. Λαμίας - Δομοκού.]

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (ΤΤ.):
57452/349/22/10/2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Χρήστο Φλώρο

του Θεοδώρου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 438], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού Ροζάκη
Αγγελή, αρ. 32, ο οποίος, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον πλήρη
φάκελο της υπόθεσης, καθώς και τις απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας, λάβει δε κάθε αναγκαία
πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να γνωμοδοτήσει
σχετικά με την υποχρέωση καταβολής της ως άνω αποζημίωσης.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρου δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 80
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ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 19,20), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 99,20 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:

- Σύνταξη γνωμοδότησης [παροχή νομικών συμβουλών] 80 ευρώ, με βάση τον πίνακα του
παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Σύνολο αμοιβής 80 ευρώ.

Ο κος Χρήστος Δούρος έδωσε Λευκή ψήφο με την αιτιολογία ότι, η όποια παροχή
υπηρεσίας απαιτείται, επί νομικών ζητημάτων, να γίνεται από τους ήδη υπάρχοντες δικηγόρους
της νομικής υπηρεσίας της Π.ΣΤ.Ε, τονίζοντας την ανάγκη για άμεση σύσταση της νομικής
υπηρεσίας .

Ο κος Νικόλαος Μπέτσιος έδωσε αρνητική ψήφο, με την αιτιολογία ότι: «Τη γνωμοδότηση
μπορεί να τη συντάξει νομικός σύμβουλος της περιφέρειας».

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς έδωσε αρνητική ψήφο, δηλώνοντας τα εξής: «αφορά
αποζημίωση για τροχαίο ατύχημα εξ αιτίας κακής συντήρησης του οδοστρώματος…..
Προτείνουμε αντί οποιασδήποτε άλλης δαπάνης…να επιδιωχθεί εξωδικαστικός συμβιβασμός , με
επιδίωξη να υπάρξει αποζημίωση για τις υλικές ζημιές του ενδιαφερομένου» .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1846

ΘΕΜΑ 9ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Ζ’ Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «ALPHADELTA CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε.»] .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’αριθμ.(ΤΤ.)
222045/1170/22/10/2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Ήλια Βενετσάνη

του Παύλου, δικηγόρο Άμφισσας [Α.Μ. Δ.Σ. Άμφισσας: 73], κάτοικο Άμφισσας, επί της οδού
Επισκόπου Φιλοθέου, αρ. 5, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Ζ’
Τμήμα), στη δικάσιμο της 15/11/2019, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 18 Σεπτεμβρίου 2018 και με αριθμό κατάθ. ΑΓΠΡ391/1-10-2018
αγωγή/προσφυγή που η άσκησε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία«ALPHADELTA
CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε.», συντάσσοντας προτάσεις, προβάλλοντας ενστάσεις και
ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση του 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 577 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 138,48), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 715,48 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής:

- Παράσταση και υπόμνημα 417 ευρώ [161 € παράσταση συν 256 € προτάσεις], 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 μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.
- Σύνολο αμοιβής 577 ευρώ.

Ο κος Χρήστος Δούρος έδωσε Λευκή ψήφο
Ο κος Αναστάσιος Χρονάς έδωσε αρνητική ψήφο, δηλώνοντας τα εξής: «Σχετίζεται με

συγκεκριμένο έργο ….ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ…. Αυτό ανήκει
στην αρμοδιότητα του Δήμου Δελφών, που άλλωστε το χειρίστηκε….
Δεν έχουμε λόγο παρέμβασης ».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1847
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ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 222812/1175/07-10-2019 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί διορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Π.Σ.Ε.
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας [σχετικά με την Αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων
αποζημίωσης της Κωνσταντίας Παπαρούπα και λοιπών (συν. 3)] .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Οικ.)
236603/1225/22/10/2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 222812/1175/07-10-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη

Στερεάς Ελλάδας, με την οποία αποφασίστηκε:
(i) Να διοριστεί πληρεξούσια Δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», η Βασιλική

- Ευαγγελία Σιούτα του Αλκιβιάδη, Δικηγόρος Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 338], κάτοικος Λαμίας
επί της οδού Καποδιστρίου, αρ. 29, για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, η οποία εξουσιοδοτείται να παραστεί στο
δικαστήριο αυτό ή σε κάθε τυχόν μετ΄αναβολή δικάσιμο, με την εντολή να αποκρούσει την από
20 Δεκεμβρίου 2017 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 1592/Π-ΑΠ/230/17 Αίτηση
αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης κατά της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” και να
υπερασπιστεί τα δικαιώματα της τελευταίας με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσον, πράττοντας ό, τι
κατά την κρίση της απαιτείται.

(ii) Να καθοριστεί η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 432
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (=103,68 €), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 535,68 ευρώ, το οποίο
προκύπτει ως εξής:

- Παράσταση και υπόμνημα 192 ευρώ [96€ παράσταση συν 96€ προτάσεις], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80 ευρώ/ώρα, ήτοι ποσό
[80 Χ 3 =] 240 ευρώ, για τη μελέτη του φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου
δικαστηρίου, δεδομένης της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.

- Σύνολο αμοιβής 432 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1848

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 222705/1174/07-10-2019 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί διορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Π.Σ.Ε.
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θήβας [σχετικά με την Αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων
αποζημίωσης της Δήμητρας Δουγέκου και λοιπών (συν. 3)] .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(Οικ.)
236599/1224/22/10/2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 222705/1174/07-10-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη

Στερεάς Ελλάδας, με την οποία αποφασίστηκε:
(i) Να διοριστεί πληρεξούσια Δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», η Αιμιλία

Παπαθανασίου του Αθανάσιου, Δικηγόρος Λαμίας [Α.Μ.Δ.Σ.Λαμίας: 407], κάτοικος Λαμίας, επί
της οδού Καποδιστρίου αρ. 5, για την εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θήβας, η οποία εξουσιοδοτείται να παραστεί στο
δικαστήριο αυτό ή σε κάθε τυχόν μετ΄αναβολή δικάσιμο, με την εντολή να αποκρούσει την από
28 Ιουνίου 2019 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 232/ΑΠ/2019 Αίτηση αναγνώρισης
δικαιούχων αποζημίωσης κατά της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” και να υπερασπιστεί τα
δικαίωματα της τελευταίας με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσον, πράττοντας ό, τι κατά την κρίση της
απαιτείται.
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(ii) Να καθοριστεί η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 432
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (=103,68 €), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 535,68 ευρώ, το οποίο
προκύπτει ως εξής:

- Παράσταση και υπόμνημα 192 ευρώ [96€ παράσταση συν 96€ προτάσεις], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80 ευρώ/ώρα, ήτοι ποσό
[80 Χ 3 =] 240 ευρώ, για τη μελέτη του φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου
δικαστηρίου, δεδομένης της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.
- Σύνολο αμοιβής 432 ευρώ.ι

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1849

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση αιτήματος αντικατάστασης Δικηγόρου λόγω κωλύματος, προς
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Tμήμα Α1
Ακυρωτικό) .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’αριθμ.(Οικ.)
238238/1232/23/10/2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Παναγιώτα

Κουτκιά του Βασίλειου, δικηγόρο Αθηνών [Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών: 23428], κάτοικο Αθηνών, επί της
οδού Λυκαβηττού, αρ. 12, σε αντικατάσταση του ορισθέντος δια της υπ’ αριθ. 1655/2019
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, Ιωάννη Κτιστάκι, η οποία να την εκπροσωπήσει στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τμήμα Α1 Ακυρωτικό), στη δικάσιμο της 12/11/2019, ή σε κάθε μετ’
αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 30 Αυγούστου 2018 και με αριθμό
κατάθεσης ΑΚ440/4-9-2018 αίτηση ακύρωσης που άσκησαν ο Γεώργιος Παπαθανασίου και
λοιποί (συν. 8), συντάσσοντας προτάσεις, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά
να πράξει ό,τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 501 συν ΦΠΑ 24% (=
120,24), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 621,24 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 δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι ποσό [80€
Χ 2=] 160 ευρώ, για τη μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον ανωτέρου Δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη και της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.
- Σύνολο αμοιβής 501 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1850

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 741/2201777/2-10-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(βροχοπτώσεις από 03/10/2019).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.224034/757/08/10/2019
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 741/2201777/2-10-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί παροχής υπηρεσιών από ιδιώτες κατόπιν υπογραφής μνημονίου συνεργασίας
με την Π.Ε.Ε. για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών που προέκυψαν από βροχοπτώσεις και
ειδικότερα για την μίσθωση μηχανημάτων έργου για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια
των Δ.Ε. Αγράφων, Βίνιανης και Φραγκίστας. Η απόφαση έχει ως εξής:

1. απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Το ME 92780 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΓΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.
(β) Το ΜΕ 34489 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, και το φορτηγό όχημα ΤΡ3846,
ιδιοκτησίας ΖΑΡΑΒΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Φραγγίστας
(γ) Το ΜΕ 72702 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης.
2. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι δε ημέρες και
ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε
χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,
καλοριφέρ, φλάς και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της
υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις
των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες, κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την αντιμετώπιση
ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και εργασία του
μηχανήματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1851

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση της υπ. αρίθμ. 226541/5160/10-10-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί «Πτώσεων Βράχων επί του οδοστρώματος του Επαρχιακού Δικτύου Νομού
Φωκίδας – Άνω Πολύδροσο Χ.Κ. Παρνασσού», Π.Ε. Φωκίδας .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.230174/5239/14-10-2019
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 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 υπ. αρίθμ. 226541/5160/10-10-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φωκίδας για εκτέλεση επειγουσών εργασιών απομάκρυνσης κατολισθήσεων στο Επαρχιακό
Δικτύου Π.Ε Φωκίδας, ως εξής:

1. Απ. ευθείας μίσθωση των αναγκαίων χωματουργικών μηχανημάτων – οχημάτων ιδιοκτησίας
«ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΦΜ: 041432476» για λόγους εκτάκτου ανάγκης

2. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του κάθε
μηχανήματος – οχήματος οι οποίες θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης του GPS του
κάθε μηχανήματος ή το ημερολόγιο παρακολούθησης που θα τηρεί ο αρμόδιος υπάλληλος.
3. Η παραλαβή της εργασίας θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που θα ορίζεται
κάθε φορά από την διοίκηση για τις εργασίες καθαρισμού από καταπτώσεις βράχων
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(CPV90611000-3) και η οποία θα συντάσσει πρακτικό και πίνακα με τις ώρες εργασίες του κάθε
μηχανήματος, (όπως προκύπτουν από τα σχετικά παραστατικά), την ημερομηνία - ημέρα
εργασίας, την τιμή μίσθωσης σύμφωνα με την 2631/03-12-2018 απόφαση /πρακτικό 47 θέμα
7ον (ΑΔΑ: 6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ) της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Σ.Ε που αφορά τις τιμές μίσθωσης
των ιδιωτικών μηχανημάτων ανά ώρα εργασίας για το έτος 2019 και με την συνολική δαπάνη με
ΦΠΑ όλων των διατεθέντων μηχανημάτων του κάθε ιδιώτη.

4.Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:

Ι. Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από την διάρκεια του εκτάκτου γεγονότος, και την
έντασή του. Υπεύθυνος για την ασφάλεια και υγιεινή τόσο των χειριστών όσο και για την σωστή
λειτουργία του μηχανήματος επί τόπου του συμβάντος είναι ο παρέχων τα μηχανήματα –
οχήματα . Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνεται από το Τμήμα πολιτικής Προστασίας ή την Δ/νση
Τεχνικών Έργων και η παραλαβή αυτών από την αρμόδια επιτροπή.

ΙΙ. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύσει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

ΙΙΙ. Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,
καλοριφέρ, φλας και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή υπηρεσίας.

ΙΙΙΙ. Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της ΠΣΤΕ, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για: μίσθωμα μηχανήματος,
ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και
ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες κ.λ.π, συντήρηση και επισκευή του
μηχανήματος, προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών κλπ, ασφάλιση του
μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την αντιμετώπιση ατυχήματος και
γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και εργασία μηχανήματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1852

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση του Πρακτικού Ι αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομικής
προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ΠΕ Βοιωτίας,
Υποέργο: Βελτίωση συνθηκών οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας»,
προϋπολογισμός 3.104.460,00 € με Φ.Π.Α .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 5360/234165/18-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1) Εγκρίνει το Πρακτικό Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής

Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 84098«Συντήρηση οδικού δικτύου
ΠΕ Βοιωτίας, Υποέργο: Βελτίωση συνθηκών οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της Π.Ε.
Βοιωτίας» .

2) Απορρίπτει την προσφορά του Οικ. Φορέα «ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», διότι δεν κατέθεσε
κανένα δικαιολογητικό συμμετοχής .

3) Απορρίπτει την προσφορά του Οικ. Φορέα «ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.», διότι δεν κατέθεσε
πρωτότυπη Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής .

4) Απορρίπτει την προσφορά του Οικ. Φορέα «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διότι δεν διαθέτει τα πιστοποιητικά που προβλέπονται στο άρθρο 22.Ε της
Διακήρυξης .
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5) Απορρίπτει την προσφορά του Οικ. Φορέα «ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ», διότι δεν έδωσε
διευκρινίσεις που είχαν ζητηθεί επί ποινή αποκλεισμού σχετικά με τη δάνεια εμπειρία άλλου
Οικονομικού Φορέα που δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει.

6) Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη τον Οικονομικό Φορέα «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΑΒΕΤΕ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 68,22% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1853

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση του Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού, για την ανάθεση εκπόνησης
της: «Μελέτης αναδασμού Θουρίου Π.Ε. Βοιωτίας», προεκτιμώμενης αμοιβής 196.494,91 € με
Φ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.5293/231963/16-10-2019
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το πρακτικό Ι, που αφορά στον έλεγχο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής,

έλεγχο και Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α/Α
ΕΣΗΔΗΣ: 83669, για την ανάθεση εκπόνησης της: «Μελέτης αναδασμού Θουρίου Π.Ε.
Βοιωτίας».

2. Απορρίπτει την προσφορά του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία «Δ. ΚΑΝΝΑΒΟΣ –
Κ.ΣΙΑΜΠΑΡΙΝΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. INFOTERRA Α.Ε.», διότι
κατέθεσε Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας ο χρόνος ισχύος δεν είναι σύμφωνος με
τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 της Προκήρυξης.

3. Απορρίπτει την προσφορά του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία «ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ – ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ –
ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», διότι η συμπλήρωση των ΤΕΥΔ τους δεν πληροί τους
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3.1 της Προκήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1854

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση του 4ου πρακτικού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Ανακατασκευή - εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου
χιονοδρομικού κέντρου Καρπενησίου», προϋπολογισμού 2.750.000,00 €με Φ.Π.Α. , Π.Ε.
Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.233324/2991/17-10-2019
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει το 4ο Πρακτικό (26-09-2019) της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώνει την

σύμβαση, στον προσωρινό ανάδοχο που είναι η εργοληπτική επιχείρηση «ΕΝΩΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΕΚ Α.Ε. - ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.». (ΑΦΜ:
094347591/094314897, Δ/νση: Αλλαμάνη 24, Καρδίτσα/Αμφίωνος 40, Θήβα, τηλ.: 24410-
73911/22620-29760, email: tek_ae@otenet.gr/info@ergodomiki-v.gr) η οποία προσέφερε μέση
έκπτωση τριάντα πέντε και σαράντα δύο τοις εκατό (35,42%).

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς απείχε της ψηφοφορίας δηλώνοντας: «Έχουμε ήδη διατυπώσει
ερωτηματικά για το ιδιοκτησιακό καθεστώς και την αξιοποίηση του Χιονοδρομικού Κέντρου
Καρπενησίου…..
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Έχουμε ήδη διατυπώσει τις αμφιβολίες μας για το αν και κατά πόσον ήταν υποχρέωση της
Περιφέρειας να είναι αποκλειστικός χρηματοδότης του έργου » .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1855

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, του έργου "
Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου ΔΕ Δομνίστας" Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού
800.000,00 €με Φ.Π.Α. .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.236898/3038/21/10/2019
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την : α) την Διακήρυξη και β) τα λοιπά συμβατικά τεύχη για την ανάθεση του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ», προϋπολογισμού
μελέτης 800.000,00 € με ΦΠΑ

2. Ορίζει την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας ως την
Υπηρεσία που θα διενεργήσει τη δημοπρασία για την ανάθεση του έργου του θέματος.

3. Ορίζει τον κ. Παναγιώτη Βονόρτα, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, ως χειριστή του έργου στο
ΕΣΗΔΗΣ.

4. Εξουσιοδοτεί την 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 προσωρινού
αναδόχου και να αναρτά τα δικαιολογητικά αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.δ) της
διακήρυξης.
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- 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 .

5. Εξουσιοδοτεί την Επιτροπής 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 1856

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση α) του 2ου πρακτικού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου:
«Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε.
Φθιώτιδας 2019» του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας» και β) κατακύρωση
της σύμβασης, προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’αριθμ.
203179/11583/14/10/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 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 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου “Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών
στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας 2019”, του έργου: Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Φθιώτιδας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 83167.
2. Κατακυρώνει την σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση “ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ”, με Α.Α.Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 127279 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης
ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ τοις εκατό (65%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1857

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού
διαγωνισμού με τίτλο: «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που
προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β΄ Βαθμού της χώρας (επισκευή τριών
αρδευτικών γεωτρήσεων του ΤΟΕΒ Αμουρίου - Λιανοκλαδίου - Ζηλευτού)», προϋπολογισμός
22.500,00 € με ΦΠΑ, Π.Σ.Ε., Π.Ε. Φθιώτιδας .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 232653/13234/16
/10/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το Πρακτικό Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής

Προσφοράς του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ
ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΕΒ ΑΜΟΥΡΙΟΥ-ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ-ΖΗΛΕΥΤΟΥ)».

2. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα “ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ”, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σαράντα εννέα τοις εκατό (49,00%) επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1858

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομικής
προσφοράς και ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
υποέργου: “Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου περιοχής Δομοκού” του έργου: “Συντήρηση
οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας”, προϋπολογισμός 600.000,00 € με Φ.Π.Α. .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
Οικ.236402/13397/22/10/ 2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 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 Πρακτικό Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής

Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΟΜΟΚΟΥ”, με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 85565 .

2. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “.ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”,
με Α.Α.Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 132798 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα δύο
τοις εκατό (52 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1859

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση πτερυγότοιχων
γεφυρών Μέσου Ρου Βοιωτικού Κηφισού», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.218530/12526/10-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση

πτερυγότοιχων γεφυρών Μέσου Ρου Βοιωτικού Κηφισού», μέχρι την 31-12-2019 -με
αναθεώρηση- σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 (α) του άρθρου 147 του Ν. 4146/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1860

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Παρεμβάσεις για την βελτίωση
οδικής ασφάλειας στο παράπλευρο δίκτυο στην περιοχή Τραγάνα - Προσκυνάς»,
προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 197275/10547/22-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Παρεμβάσεις για την

βελτίωση οδικής ασφάλειας στο παράπλευρο δίκτυο στην περιοχή Τραγάνα - Προσκυνάς» με
αναθεώρηση, κατά εκατόν είκοσι (120 ) ημερολογιακές ημέρες μέχρι την 11-01-2020 .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1861

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Βελτίωση δρόμου Νέο
Μαρτίνο Λάρυμνα ”, προϋπολογισμού 3.350.000,00€ με Φ.Π.Α , Π.Ε. Φθιώτιδας .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 235060/13323/21/10/
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “Βελτίωση δρόμου Νέο

Μαρτίνο Λάρυμνα ” με αναθεώρηση, κατά εκατόν είκοσι τρεις (123 ) ημερολογιακές ημέρες
μέχρι την 31-12-2019.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1862

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση του ανασυνταγμένου 4ου Α.Π.Ε. & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης
του έργου: «Ανέγερση Γενικού Λυκείου Δροσιάς», σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης Διοικητικού
Εφετείου Πειραιά, Π.Ε. Εύβοιας .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 235679/6522 /Φ.Ε./21-
10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τον ανασυνταγμένο 4ο Α.Π.Ε. & την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου:

«Ανέγερση Γενικού Λυκείου Δροσιάς» μετά την υπ’ αρ. 86765/30-08-2019 (ΑΔΑ: 7Ν3Ε465ΧΙ8-
6ΛΩ) απόφαση ένταξης στη ΣΑΕΠ 066 της Π.Σ.Ε. του απαιτούμενου ποσού για την
αποπληρωμή της 1ης Σ.Σ. σε συμμόρφωση στην υπ’ αρ. Α721/2019 Απόφαση του Διοικητικού
Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Δ’ Τριμελές).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1863

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση: α) 1ου Συγκριτικού πίνακα, β) τροποποίηση επί μέρους μελετών και
αμοιβών και γ) αύξηση συμβατικού αντικειμένου λόγω μεταβολής του ΦΠΑ, σύμφωνα με το
άρθρο 29 του Ν.3316/2005, της μελέτης: «Μελέτη διευθέτησης ποταμού Κηρέα», συνολικής
δαπάνης 596.814,4 € με Φ.ΠΑ., Π.Ε. Εύβοιας .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 80985/2079/Φ.Μ./21-
10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό πίνακα της: «Μελέτης διευθέτησης ποταμού Κηρέα», όπως

συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφτηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο,
για συνολική δαπάνη 567.044,80.€ με Φ.Π.Α., ήτοι με υπέρβαση κατά 14.884,80 € έναντι της
αρχικής σύμβασης που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην αύξηση του Φ.Π.Α. από 19% σε
24%.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1864
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ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομικής
προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση στηθαίων και πινακίδων
στις εθνικές και επαρχιακές οδούς», προϋπολογισμού 200.000,00€ με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φωκίδας .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.235927/5435
/21/10/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει το Πρακτικό Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής

Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση στηθαίων και πινακίδων
στις εθνικές και επαρχιακές οδούς» , με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 84428.

2.Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “ ΚΩΝ. ΒΑΛΤΙΟΣ
Ε.Ε ”, με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 131747 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα
πέντε επί τοις εκατό (55,00 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1865

Στο σημείο αυτό λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, ο Περιφερειάρχης και Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής, κος Φάνης Σπανός, αποχώρησε. Την Προεδρία της Επιτροπής
ανέλαβε ο Αντιπρόεδρός της κος Αριστείδης Τασιός .

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας, εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ασφαλτικού
οδοστρώματος τεχνικών έργων και σήμανσης στην Ε. Ο. αρ. 27 Άμφισσα - Γραβιά - ‘Όρια νομού
- Φάση Α», για ένα μήνα, μέχρι 15-11-2019, προϋπολογισμού 1.389.000,00€ με Φ.Π.Α., Π.Ε.
Φωκίδας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 231637/5270/15-11-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 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 παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ασφαλτικού

οδοστρώματος τεχνικών έργων και σήμανσης στην Ε. Ο. αρ. 27 Άμφισσα - Γραβιά - ‘Όρια νομού
- Φάση Α» αναδόχου ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ για ένα μήνα μέχρι 15-11-2019 για την ολοκλήρωση
των εργασιών «χωρίς αναθεώρηση» με υπαιτιότητα του αναδόχου με την επιβολή των σχετικών
ποινικών ρητρών, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8β του Ν.4412/16 .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1866

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση του: «Συνοπτικού διαγωνισμού για την
υλοποίηση του υποέργου προμήθειας σάκων ψυχρής ασφάλτου για το έτος 2019 της Π.Ε.
Εύβοιας», προϋπολογισμού 73.408,00 € με ΦΠΑ .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.226816/6537/10-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το από 09-10-2019 Πρακτικό Συνεδρίασης της επιτροπής διενέργειας του εν

θέματι διαγωνισμού, το οποίο και επισυνάπτεται.
2. Κατακυρώνει τον εν λόγω διαγωνισμό στον «ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ ΧΡ. ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ»,

Δ/νση: Σπάρτης 21, Αθήνα, Τ.Κ 11252, ΑΦΜ 028913799, Δ.Ο.Υ ΙΓ’ Αθηνών, Τηλ.2108623291,
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Fax. 2108621419, και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προμήθειας τετρακοσίων (400)
τόνων ψυχρής ασφάλτου, συνολικής αξίας εβδομήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ ευρώ
(73.408,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (59.200,00 € άνευ ΦΠΑ).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1867

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση Πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής του: «Επαναληπτικού συνοπτικού
διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου: Προμήθεια Άλατος αποχιονισμού του εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2019, από την υπογραφή της σχετικής
Σύμβασης και μέχρι τις 31/12/2019», προϋπολογισμού 67.675,70€ με ΦΠΑ .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 235819/6776/21-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το από 21-10-2019 Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του «Επαναληπτικού

συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου: Προμήθεια Άλατος αποχιονισμού
του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2019, από την
υπογραφή της σχετικής Σύμβασης και μέχρι τις 31/12/2019»

2. Ανακηρύσσει τον πιο κάτω ανάδοχο ως προσωρινό, κατά σειρά μειοδοσίας:

3. Εγκρίνει την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο στάδιο της κατακύρωσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1868

ΘΕΜΑ 31ο: α) Έγκριση των υπ. αριθ. 1 & 2 πρακτικών της επιτροπής του: «Ανοικτού
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την προμήθεια υγρών καυσίμων και
λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας και των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής αρμοδιότητάς της, για ένα έτος», β) αποδοχή
προσφορών και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του διαγωνισμού καθώς και απόρριψη της
οικονομικής προσφοράς συμμετέχουσας Α.Ε. . Προϋπολογισμός 420.958,11 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 230355/4122/16-10-
2019 έγγραφο της της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού 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 τα υπ.αριθμ.1/2019& 2/2019 πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης

για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών ΠΕ
Ευρυτανίας που αφορά το έργο “Ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός άνω των ορίων
για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας Ευρυτανίας για ένα έτος” και αφορά την αποσφράγιση

Α/Α Επωνυμία Τιμή Προσφοράς
(σε €) χωρίς ΦΠΑ

1ος ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, ΑΦΜ: 800865789,
Δ.Ο.Υ Λαμίας, Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Λαμίας, Τ.Κ 35150, Τηλ.-
fax.2231068080-2238022107.

59.777,00 €
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των Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών και των Οικονομικών Προσφορών
αντίστοιχα.

2. Αποδέχεται τις προσφορές και τη συνέχιση του διαγωνισμού για τις τέσσερις (4) ομάδες
όπως αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

3. Αναδεικνύει ως προσωρινούς μειοδότες του διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή, τους παρακάτω οικονομικού φορείς ανά ΟΜΑΔΑ και για όλα τα προσφερόμενα
Τμήματα όπως αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.

4. Απορρίπτει την οικονομική προσφορά της συμμετέχουσας α.ε. με την επωνυμία “Δ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 91 και 102 του Ν. 4412/16 και της παρ. 2.4.6. “Λόγοι απόρριψης προσφορών” της
2/2019 διακήρυξης επειδή δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ ποσοστού έκπτωσης και συνολικής
προσφερόμενης τιμής, δηλαδή προκύπτει διαφορά του ποσοστού έκπτωσης σε σχέση με την
συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς, έπρεπε να είναι 7.610,03 € αντί
9.187,65 € , ή το ποσοστό έκπτωσης έπρεπε να ήταν 53,16% αντί 61,20% που πρόσφερε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Α/α Προσφέρων
Ομάδα για την οποία
κατατέθηκε προσφορά

Αποτέλεσμα ελέγχου προσφορών

1. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΟΜΑΔΑ (Δ) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Η προσφορά είναι σύμφωνη με τους όρους

της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή

2
ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ

Α.Β.Ε.Ε.Ε
ΟΜΑΔΑ (Δ) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΤΜΗΜΑ Δ1 ΚΑΙ Δ2

Η προσφορά είναι σύμφωνη με τους όρους

της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή

3

ΤΣΙΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟ

ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ,

ΗΛΕΚΤΡ. ΕΙΔΗ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΝΤ/ΚΑ

ΟΜΑΔΑ (Α)

ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 95

ΟΜΑΔΑ (Β)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ (Γ)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΗΣ

ΟΜΑΔΑ (Δ) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Η προσφορά είναι σύμφωνη με τους όρους

της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή

4
ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΠΕ

ΟΜΑΔΑ (Δ)

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΤΜΗΜΑ Δ1 ΚΑΙ Δ2

Η προσφορά είναι σύμφωνη με τους όρους

της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή

5
Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΑ (Δ)

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΤΜΗΜΑ 2

Η προσφορά είναι σύμφωνη με τους όρους

της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή
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6 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΑΚΙΤΣΑΣ
ΟΜΑΔΑ (Δ)

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Η προσφορά είναι σύμφωνη με τους όρους

της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή

7

GANDOIL ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΟΜΑΔΑ (Δ)

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Η προσφορά είναι σύμφωνη με τους όρους

της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1869

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση: α) Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια δομικών
υλικών" της ΠΕ Ευρυτανίας, β) της υπ' αριθ. 30/2018, τροποποιημένης μελέτης-τεχνικές
προδιαγραφές του διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, προϋπολογισμός 74.400,00

Προσφέρων

Ομάδα για
την οποία
κατατέθηκε
προσφορά

Είδος
προμήθειας

Ποσότητα σε
λίτρα

(αξία χωρίς
ΦΠΑ)

Ποσοστό έκπτωσης επί τοις
εκατό (%) στη μέση τιμή

λιανικής πώλησης την ημέρα
παράδοσής της (για όλα τα

υγρά καύσιμα),
Ποσοστό έκπτωσης επί τοις
εκατό (%) στην εκτιμώμενη
δαπάνη (για τα λιπαντικά)
Αριθμητικά Ολογράφως

ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΩΝΗΣ

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ–

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚ.

ΕΙΔΗ– ΕΛΑΣΤΙΚΑ–

ΑΝΤ/ΚΑ–

ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ–

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

ΠΟΔΗΛΑΤΑ & ΑΝΤ/ΚΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΟΜΑΔΑ (Α)
ΒΕΝΖΙΝΗ

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

95

30.000

(42.090,00 €)
0,1%

μηδέν και ένα

τοις εκατό

ΟΜΑΔΑ (Β) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΚΙΝΗΣΗΣ

184.000

(215.006,00 €)
4,1% τέσσερα και ένα

τοις εκατό

ΟΜΑΔΑ (Γ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

57.300

(53.460,90 €)
0.1% μηδέν και ένα

τοις εκατό

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΜΑΔΑ (Δ) ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 4.544/144

(7.043,20 €)

64,09% εξήντα τέσσερα

και μηδέν εννιά

τοις εκατό
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€ με Φ.Π.Α., Π.Ε. Ευρυτανίας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.

235040/3021/21/10/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ

ΥΛΙΚΩΝ" της ΠΕ Ευρυτανίας, με προϋπολογισμό 74.400,00€ ευρώ με ΦΠΑ 24%».
2. Εγκρίνει την υπ' αριθ. 30/2018, τροποποιημένη μελέτης-τεχνικές προδιαγραφές για την

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ" της Π.Ε. Ευρυτανίας.
3. Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ" της Π.Ε. Ευρυτανίας.
4. Εξουσιοδοτεί τον προϊστάμενο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ευρυτανίας, για τον καθορισμό της

ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και για να παρατείνει την προθεσμία
παραλαβής των προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.1.3 της Διακήρυξης του
διαγωνισμού.

5. Εξουσιοδοτεί την Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού για την διενέργεια κλήρωσης
μεταξύ οικονομικών φορέων στην περίπτωση που υποβάλουν ισότιμες προσφορές.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1870

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση του 2ου πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Προμήθειας
και μεταφοράς άλατος για την συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε.
Φθιώτιδας, για την κάλυψη των αναγκών περιόδου 2019-2020» και κατακύρωσή του
διαγωνισμού, προϋπολογισμός 546.744,18€ με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.229807/6884
/14/10/2019 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 ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 2/30-8-2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης

προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού, διεθνή, ανοικτού, δημόσιου
διαγωνισμού για την «Προμήθεια και μεταφορά άλατος για την συντήρηση του εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, για την κάλυψη των αναγκών περιόδου 2019-
2020», συνολικού προϋπολογισμού 546.744,18€ (με Φ.Π.Α.), που αφορά στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδειχθέντα προσωρινού μειοδότη στον
εν λόγω διαγωνισμό.

2. Κατακυρώνει την εν θέματι προμήθεια στην εταιρεία “ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ”, που προσέφερε συνολικό ποσό 446.167,73€ (ήτοι 40,80 €/τόνος χωρίς
ΦΠΑ).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1871

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών (σχετικά με τροποποιήσεις
μαθητικών δρομολογίων) της Π.Ε. Φθιώτιδας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 236477/7008/22-10-
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 ομόφωνα
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Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, που
αφορούν σε παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών από τροποποιημένες συμβάσεις, όπως
αναφέρονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα:

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς απείχε της ψηφοφορίας, δηλώνοντας τα εξής: «Τα πρωτόκολλα
παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες επιτροπές, που
συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες.
Κανένα νόημα δεν έχει η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1872

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας .
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.236489/7009/22-10-

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 την παραλαβή των εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας,

όπως αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΜΕ Φ.Π.Α

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΜΕ Φ.Π.Α

ΑΡ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

ΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ

ΑΦΜ: 031717843

Α) 2.156,81
Β) 4.005,50

Α) 37/01-07-2019
Β) 38/01-10-2019

19SYMV004848077
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

2

ΜΑΛΑΒΕΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΦΜ: 066852487
10.065,73 1786/09-10-2019

19SYMV004709709
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

3

ΓΡΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΜ: 053152931
Α) 2.741,27
Β) 4.751,53

Α) 32/01-07-2019
Β) 34/01-10-2019

19SYMV004848673
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
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1

ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.

ΑΦΜ: 997947560

Α 313,62
Β) 200,79
Γ) 313,62
Δ) 235,22
Ε) 196,01
Ζ) 117,60
Η) 196,01
Θ) 196,01
Ι ) 274,42
Κ)196,01
Λ) 196,01

Α) 5/09-03-2019
Β) 5/01-03-2019
Γ) 6/12-03-2019
Δ) 7/12-03-2019
Ε) 8/13-03-2019
Ζ) 9/13-03-2019
Η) 10/14-03-2019
Θ) 11/14-03-2019
Ι) 12/15-03-2019
Κ) 13/16-03-2019
Λ) 14/16-03-2019

1958/10-9-18
ΑΔΑ: 78ΝΝ7ΛΗ-00Σ

ΑΔΑΜ:
18AWRD003673400

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΙΔ.
ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ/ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΣ ΠΣΕ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.
6742/1-10-2018 ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς απείχε της ψηφοφορίας, δηλώνοντας τα εξής: «Τα πρωτόκολλα
παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες επιτροπές, που
συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες.
Κανένα νόημα δεν έχει η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1873

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών της
ΠΕ Ευβοίας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010, Π.Ε. Εύβοιας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.235864/6779
/21/10/2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, που αφορούν

σε παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών από τροποποιημένες συμβάσεις (προσθήκη νέων
οικισμών στα δρομολόγια, αύξηση χιλιομετρικής απόστασης λόγω αλλαγής σχολικών μονάδων),
όπως αναφέρονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΩΔ. ΔΡΟΜ. ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1 ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ ΑΕ 32 & 38 8.522,28

1124/30-6-2019
1125/30-6-2019
1126/30-6-2019
1170/31-8-2019
101Π/31-8-2019
102Π/31-8-2019

18SYMV004221081
19SYMV004589728
19SYMV005080517

2 ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 678 969,38 48/13-5-2019 19SYMV005080373
19SYMV005713285

3 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 571, 575, 639 2.833,85 3/23-5-2019 18SYMV004276945
19SYMV005127039

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς απείχε της ψηφοφορίας, δηλώνοντας τα εξής: «Τα πρωτόκολλα
παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες επιτροπές, που
συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες.
Κανένα νόημα δεν έχει η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1874

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση α) του 5ου Πρακτικού της Επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού του
έργου: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των
σχολικών ετών 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022 των άγονων δρομολογίων της υπ΄αριθμ.
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99322/6-5-2019 διακήρυξης καθώς και των νέων δρομολογίων που προέκυψαν» και β)
κατακύρωση της σύμβασης .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 232911/4183/18
Οκτωβρίου 2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 5/2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης για τις

διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευρυτανίας που θα
προκύψουν κατά τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 που αφορά τον Συνοπτικό
Διαγωνισμό για το έργο:«Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022 των άγονων
δρομολογίων της υπ΄αριθμ. Πρωτ. 99322/6-5-2019 διακήρυξης και των νέων
δρομολογίων που προέκυψαν και αφορά την αποσφράγιση των Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης.

2. Κατακυρώνει, ως τελευταίο μειοδότη του διαγωνισμού του έργου: “Μεταφορά μαθητών
δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2019-
2020, 2020-2021 και 2021-2022 των άγονων δρομολογίων της υπ΄αριθμ. Πρωτ.
99322/6-5-2019 διακήρυξης και των νέων δρομολογίων που προέκυψαν», με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, του οικονομικό φορέα, ανά τμήμα και δρομολόγιο,
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1875

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση: α) Τροποποίησης δρομολογίων της υπ΄αριθμ. πρωτ. 99322/1510/6-5-2019
Διακήρυξης για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022», β) Τροποποίησης των
συμβάσεων 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 & 61/2019 ως προς τον αριθμό δρομολογίων
και γ) κατάργηση του 2.15 δρομολογίου «ΜΥΡΟΔΕΝΤΡΙ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ ΚΑΙ Δ.Σ.
ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
234336/4203/18/10/2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την τροποποίηση δρομολογίων της υπ΄αριθμ. πρωτ. 99322/1510/6-5-2019

Διακήρυξης για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2019-2020, 2020-2021 & 2021-2022» ως εξής :

Α/Α Α/Α
ΔΡΟΜ

.

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΔΡΟΜΟ
ΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΘΜΟ
Σ

ΜΑΘΗΤ
ΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩ
ΣΗ άνευ
ΦΠΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙ

ΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. 2.5 ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ

Δ.Σ.
ΒΑΛΑΩΡΑΣ

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)
&

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΒΑΛΑΩΡΑΣ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ

3 27,44
ΑΥΞΗΣΗ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡ
ΩΝ ΣΤΑ
ΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

Σ

49/2019
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙ
ΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ29,13

ΜΕ ΧΙΟΝΙ

2.

2.11 ΑΡΓΥΡΙ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ –
Λ.Τ.

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ
Υ-Δ.Σ.

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ
Υ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ

3

84,84 ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ,
ΜΕΙΩΣΗ

ΜΑΘΗΤΩΝ
ΚΑΙ

ΑΥΞΗΣΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡ

49/2019
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙ
ΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

94,29

ΜΕ ΧΙΟΝΙ
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ΩΝ ΣΤΑ
ΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

Σ

3.
3.3

ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ-
ΑΝΩ ΤΣΟΥΚΑ-

ΤΣΟΥΚΑ-
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥ
ΝΑ-ΒΟΥΛΠΗ-
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥ

ΝΑ

Δ.Σ.
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥ

ΝΑΣ-
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥ

ΝΑΣ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ

16 120,81 ΑΥΞΗΣΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡ
ΩΝ ΣΤΑ
ΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

Σ

50/2019

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ Ν.

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΕ

160,99

ΜΕ ΧΙΟΝΙ

4.`

2.24

ΚΛΑΥΣΙ
(ΚΑΚΑΛΙΟΥΡΕΪ

ΚΑ)

ΓΕΛ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

-ΕΠΑΛ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
– 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

– 2ο Δ.Σ.
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ

4 23,900 ΠΡΟΣΘΕΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
& ΑΥΞΗΣΗ
ΜΑΘΗΤΩΝ

52/2019

ΙΚΕ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ25,144

ΜΕ ΧΙΟΝΙ

5. 2.39

ΚΡΙΚΕΛΟ ΕΠΑΛ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΜΟΝΗ
ΠΡΩΙ

1 33,223 ΑΛΛΑΓΗ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

52/2019

ΙΚΕ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

37,114

ΜΕ ΧΙΟΝΙ

6. 2.29

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
(ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΙ

13 – Μ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
& ΔΑΝΑΩΝ)

ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ.
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

-3ο Δ.Σ.
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ

2 17,691 ΠΡΟΣΘΕΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

52/2019

ΙΚΕ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

18,00

ΜΕ ΧΙΟΝΙ

7. 1.4

ΓΑΥΡΟΣ-
ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ-

ΜΕΓΑΛΟ
ΧΩΡΙΟ-

ΑΓ.ΕΥΡΥΤΑΝΕ
Σ

4ο Δ.Σ.
ΚΑΡ/ΣΙΟΥ-ΓΕΛ
ΚΑΡ/ΣΙΟΥ -

ΕΠΑΛ
ΚΑΡ/ΣΙΟΥ-2ο
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΡ/ΣΙΟΥ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ

35
175,091 ΑΥΞΗΣΗ

ΜΑΘΗΤΩΝ
50/2019

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ Ν.

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΕ

219,434

ΜΕ ΧΙΟΝΙ

8.
1.5

ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4ο Δ.Σ.
ΚΑΡ/ΣΙΟΥ-
ΕΠΑΛ

ΚΑΡ/ΣΙΟΥ-2ο
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΡ/ΣΙΟΥ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ

34

98,980 ΑΥΞΗΣΗ
ΜΑΘΗΤΩΝ

50/2019

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ Ν.

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΕ

118,701

ΜΕ ΧΙΟΝΙ

9.

1.6

ΠΡΟΦΗΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ

ΓΕΛ ΚΑΡ/ΣΙΟΥ-
1ο ΕΠΑΛ
ΚΑΡ/ΣΙΟΥ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ

45

52,886 ΑΥΞΗΣΗ
ΜΑΘΗΤΩΝ

50/2019

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ Ν.

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΕ

52,886

ΜΕ ΧΙΟΝΙ

10.
1.7

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 3 -
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΘΕΟΤΟΚΟΣ-
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2

ΓΕΛ ΚΑΡ/ΣΙΟΥ -
1ο ΕΠΑΛ

ΚΑΡ/ΣΙΟΥ & 2ο
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΡ/ΣΙΟΥ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ

33

118,582 ΑΥΞΗΣΗ
ΜΑΘΗΤΩΝ

50/2019

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ Ν.

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΕ

135,581

ΜΕ ΧΙΟΝΙ

Από την ανωτέρω τροποποίηση δεν προκύπτει αλλαγή στον προϋπολογισμό των αρχικών
δρομολογίων πλην των δρομολογίων 2.5, 2.11 & 3.3 που το ημερήσιο κόστος του δρομολογίου
αυξήθηκε στα όρια της προαίρεσης λόγω αύξησης χιλιομέτρων.

2. Την τροποποίηση των συμβάσεων 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 & 61/2019 ως
προς τον αριθμό δρομολογίων λόγω ότι εκ παραδρομής αναφέρθηκαν στις συμβάσεις
μεγαλύτεροι αριθμοί δρομολογίων. Οι τροποποιήσεις αυτές είναι οι εξής:
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Από την ανωτέρω τροποποίηση δεν προκύπτει αλλαγή στον προϋπολογισμό των αρχικών
συμβάσεων λόγω ότι η κοστολόγηση έγινε με τον σωστό αριθμό δρομολογίων.

3. Κατάργηση του 2.15 δρομολογίου «ΜΥΡΟΔΕΝΤΡΙ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ ΚΑΙ
Δ.Σ. ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ» του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της υπ΄αριθμ. Πρωτ. 99322/1510/6-5-2019
Διακήρυξης με ανάδοχο τον κ. Νικόλαο Παπαντώνη λόγω μη ύπαρξης φυσικού αντικειμένου
σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. Πρωτ. 1235/17-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1876

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση: α)Τροποποιήσεων μαθητικών δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Βοιωτίας β) της διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης,
δύο (2) νέων δρομολογίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 15 του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ
139/Α΄/31-08-2019), χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας για το σχολικό έτος 2019-2020 .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.233009_5792 /21-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού 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 τις τροποποιήσεις μαθητικών δρομολογίων, επί των Διεθνών Διαγωνισμών

Μεταφοράς Μαθητών 2017-2020 & 2018-2020, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
IV, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 3671/17-10-2018 έγγραφο του Τμήματος Βίου Μάθησης,
Παιδείας & Απασχόλησης.

β) Εγκρίνει την διαγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης, δύο (2) νέων δρομολογίων - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.
15 του Ν.4625/2019 (ΦΕΚ 139/Α΄/31-08-2019), χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας για το
σχολικό έτος 2019-2020 .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1877

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση: α) του πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής, για την ανάθεση νέου
δρομολογίου μεταφοράς μαθητών κατόπιν πρόσκλησης διαπραγμάτευσης και β) κατακύρωση
του αποτελέσματος, Π.Ε. Βοιωτίας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 233748/5803//21-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

531 177 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
52, 61/20199 3

495 165
45 15
510 170
30 10
21 7
6 2
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Εγκρίνει: α) το από 17-10-2019 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής για την ανάθεση του
νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών με αμαξίδιο στο ΕΕΕΕΚ Λιβαδειάς, κατόπιν πρόσκλησης
διαπραγμάτευσης που αφορά την αξιολόγηση των σφραγισμένων προσφορών των
συμμετεχόντων.

β) Κατακυρώνει την ανάθεση εκτέλεσης του δρομολογίου ΝΕΟ 43 στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ
Λιβαδειάς, με τιμή προσφοράς 75,16€ άνευ ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1878

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης δαπανών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας
073), που αφορούν αποζημίωση σπουδαστών, εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,
προμήθειες και αμοιβές εργασιών, οικονομικού έτους 2019, Π.Ε. Ευρυτανίας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
221275/4055/21.10.2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης των δαπανών που αφορούν αμοιβή Μαθητείας ΕΠΑΛ,

εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, αμοιβές δικηγόρων, προμήθειες και αμοιβές εργασιών,
που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος 2019, ως εξής:

Α/
Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο

ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜ
Ο ΓΙΑ

ΔΕΣΜΕΥΣ
Η

1

Η δαπάνη αφορά την
καταβολή εισφορών σε
ασφαλιστικούς
οργανισμούς όσων
πραγματοποιούν
επαγγελματική άσκηση
στις δημόσιες
υπηρεσίες, για την
αποζημίωση των
μαθητευομένων ΕΠΑΛ
στην Π. Ε. Ευρυτανίας
(τρεις (3) θέσεις
μαθητείας, στα πλαίσια
εφαρμογής του
προγράμματος
«Μεταλυκειακό Έτος-
Τάξη Μαθητείας» σε
ΕΠΑΛ του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, κατά το
σχολικό έτος 2019-20.
Έτος 2019: 800,00
Έτος 2020: 2.000,00
Σύνολο: 2.800,00

03.073.
0355.01

Εισφορές σε
ασφαλιστικού

ς
οργανισμούς

όσων
πραγματοποι

ούν
επαγγελματικ
ή άσκηση

στις
δημόσιες
υπηρεσίες

800,00 6.000,00 4.100,00 1.100,00
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2

Η δαπάνη αφορά την
αποζημίωση των
μαθητευομένων ΕΠΑΛ
στην Π. Ε. Ευρυτανίας
(τρεις (3) θέσεις
μαθητείας), στα πλαίσια
εφαρμογής του
προγράμματος
«Μεταλυκειακό Έτος-
Τάξη Μαθητείας» σε
ΕΠΑΛ του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, κατά το
σχολικό έτος 2019-20.
Έτος 2019: 1.500,00
Έτος 2020: 3.000,00
Σύνολο: 4.500,00

03.073.
0385.01

Αποζημίωση
σπουδαστών
δημοσίων

σχολών που
πραγματοποι
ούν στις
δημόσιες
υπηρεσίες
άσκηση στο
επάγγελμα

1.500,00 13.500,00 8.200,00 3.800,00

3

Η δαπάνη αφορά την
αμοιβή για τη
συντήρηση και επισκευή
των ΚΗΥ 3798 και
ΚΗΥ9367 επιβατικών
αυτοκινήτων της ΔΤΕ
της ΠΕΕυρυτανίας, για
το έτος 2019.

03.073.
0861.01

Αμοιβές για
συντήρηση
και επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

396,80 16.000,00 5.338,60 10.264,60

4

Η δαπάνη αφορά την
αμοιβή πληρεξούσιου
δικηγόρου της
Π.Ε.Ευρυτανίας –
Π.Στ.Ε, για τη σύνταξη
νομικής γνωμοδότησης
σχετικά με τη
δυνατότητα έκδοσης
βεβαίωσης
χωροθέτησης, για τις
ανάγκες του τμήματος
Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας της
Π.Ε.Ε.

03.073.
0871.01

Αμοιβές
Φυσικών

Προσώπων
198,40 18.400,00 13.660,60 4.541,00

5

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια
ανταλλακτικών για την
συντήρηση και επισκευή
των ΚΗΥ 3798 και
ΚΗΥ9367 επιβατικών
αυτοκινήτων της ΔΤΕ
της ΠΕΕυρυτανίας, για
το έτος 2019.

03.073.
1321.01

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης
& επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς

γενικά

843,20 15.287,00 8.113,85 6.329,95

6

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια μηχανισμών
και λαβών παντζουριών,
συρτών παντζουριών και
κιτ παραθύρων, για τις
ανάγκες συντήρησης του
κτιρίου που στεγάζεται
το Τμήμα Κτηνιατρικής
της Δ.Α.Ο.Κ
Π.Ε.Ευρυτανίας.

03.073.
1329.01

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης
& επισκευής
κάθε είδους
λοιπού

εξοπλισμού

204,60 5.000,00 1.011,20 3.784,20
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7

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια ενός (1)
προτζέκτορα μαζί με
βάση στήριξης για
ταβάνι, προκειμένου να
χρησιμοποιείται σε
εκδηλώσεις και συνέδρια
που πραγματοποιούνται
για τις ανάγκες της
Π.Ε.Ευρυτανίας.

03.073.
1723.01

Προμήθεια
ηλεκτρονικώ

ν
υπολογιστών

,
προγραμμάτ

ων και
λοιπών
υλικών

750,00 24.800,00 17.563,72 6.486,28

8

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια εκτυπωτή
Laser απαραίτητου για
την εύρυθμη λειτουργία
του τμήματος
Γραμματείας του
Κεντρικού Καταστήματος
της Π.Ε.Ευρυτανίας.

03.073.
1723.01

Προμήθεια
ηλεκτρονικώ

ν
υπολογιστών

,
προγραμμάτ

ων και
λοιπών
υλικών

680,00 24.800,00 18.313,72 5.806,28

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1879

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού
Έτους 2019 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
έτους 2019, Π.Ε. Φωκίδας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
236046/3470/22.10.2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού 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 εξειδίκευση των δαπανών για προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή

υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2019 από τον ειδικό
Φορέα 073, ως εξής:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

Η δαπάνη αφορά
την διακρίβωση

των μηχανημάτων
των δύο (2)
αυτόματων

γραμμών όπως
ορίζει το πρότυπο
ΙSΟ 9001 του
2008 στο ΚΤΕΟ
Φωκίδας από
01/01/2020 έως
31/12/2020
(ΑΔΑΜ

19REQ00554732
6)

02.04.073.0899.01
Λοιπές

δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

2.405,60 47.894,60 43.748,92 1.740,08
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

2.

Προμήθεια ειδών
ατομικής

προστασίας . Η
δαπάνη αφορά
προμήθεια για
χειμερινά είδη
ένδυσης ,

υπόδησης και
λοιπού

εξοπλισμού
προστασίας για το

τμήμα
μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης τεχνικών
Έργων της Π.Ε..

Φωκίδας

02.04.073.1459.01

Λοιπές
προμήθειες για

μη
μισθολογικές
παροχές στους
εργαζομένους
σχετιζόμενες
με την ορθή

λειτουργία του
φορέα

(περιλαμβάνει
τη δαπάνη
παροχής
γάλατος,
μέσων
ατομικής

προστασίας
κλπ.)

4.482,00 13.000,00 8.229,72 288,28

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1880

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2019, Π.Ε. Βοιωτίας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 226454_5644/22-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την εξειδίκευση για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών

που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2019, ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟΕΓΚΕ
ΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ

Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕiΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Πληρωμή δαπάνης ηλεκτρικού
ρευμάτος για τις ανάγκες
αδρευσης του Κωπαιδικού
πεδίου, σύμφωνα με τον
Ν.4075/2012,αρθρο 58 παρ. 8
και Ν.4250/14 αρθρο 13.

02.05.073.5429
01

Λοιπές Γεωργικές
δαπάνες (Ο.Κ) 30.000,00 1.206.704,65 1.140.889,32 65.815,33

2

Πληρωμή δαπάνης στους
ΚΩΝ/ΝΟ ΔΙΚΑΙΟ και ΑΝΝΑ
ΤΖΑΝΟΥ, σύμφωνα με την
546/2018 δικαστική απόφαση
του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λαμίας και σύμφωνα με το Ν.
3068/2002- ΦΕΚ Α 274/14-11-
2002

02.05.073.0892
01

Πάσης φύσεως
δαπάνες σε
εκτέλεση
δικαστικών
αποφάσεων η
συμβιβαστικών
πράξεων

42.519,58 97.000,00 13.419,71 83.580,29

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 72.519,58 1.303.704,65 1.154.309,03 149.395,62
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1881

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση: α) «εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2019 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών ΠΕ
Φθιώτιδας, έτους 2019», β) «εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων οικονομικού έτους 2019 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες,
παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2019».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’αριθμ. 225007/6674/22/10/2019
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 την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών,

ΠΕ Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2019, ως εξής:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ

ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη για έκδοση
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΧΕΠ)
για μετακίνηση εκτός
έδρας , διαμονής και
ημερήσιας αποζημίωσης
Αντιπεριφερειάρχη
Τουρισμού & Πολιτισμού
στην 35η Διεθνή
Τουριστική Έκθεση
“PHILOXENIA 2019” στη
Θεσσαλονίκη (08-
10/11/2019)

Έγγραφο 229639/760/14-10-
2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης
Απασχόλησης Εμπορίου &
Τουρισμού

02.01.073.0716.
01

Δαπάνες
μετακίνησης λοιπών
προσώπων στο

εσωτερικό
(περιλαμβάνονται ο

Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, τα

μέλη της
Κυβέρνησης, του

Κοινοβουλίου, οι Γεν.
Γραμματείες, οι

Ειδικοί Γραμματείς
και οι αιρετοί)

950,00 25.000,00 22.680,00 2.320,00

2

Δαπάνη για έκδοση
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΧΕΠ)
για μετακίνηση εκτός
έδρας , διαμονής και
ημερήσιας αποζημίωσης
Αντιπεριφερειάρχη
Τουρισμού & Πολιτισμού
στην Διεθνή Τουριστική
Έκθεση “WORLD TRAVEL
MARKET (WTM) 2019” στο
Λονδίνο - Μεγάλη Βρετανία
(04-06/11/2019)

Έγγραφο 235981/779/22-10-
2019 Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

02.01.073.0717.
01

Δαπάνες
μετακίνησης λοιπών
προσώπων από το
εσωτερικό στο
εξωτερικό και
αντίστροφα

(περιλαμβάνονται ο
Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, τα

μέλη της
Κυβέρνησης, του

Κοινοβουλίου, οι Γεν.
Γραμματείες, οι

Ειδικοί Γραμματείς
και οι αιρετοί)

2.080,00

3

Δαπάνη για έκδοση
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΧΕΠ)
για μετακίνηση εκτός
έδρας , διαμονής και

02.01.073.0717.
01

Δαπάνες
μετακίνησης λοιπών
προσώπων από το
εσωτερικό στο
εξωτερικό και
αντίστροφα

2.200,00 28.000,00 8.530,00 19.470,00
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ημερήσιας αποζημίωσης
Αντιπεριφερειάρχη
Τουρισμού & Πολιτισμού
στην Διεθνή Τουριστική
Έκθεση “TTWARSAW-27th
International Travel Show
TT WARSAW 2019” στη
Βαρσοβία Πολωνίας (21-
23/11/2019)

Έγγραφο 229646/762/14-10-
2019 Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

(περιλαμβάνονται ο
Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, τα

μέλη της
Κυβέρνησης, του

Κοινοβουλίου, οι Γεν.
Γραμματείες, οι

Ειδικοί Γραμματείς
και οι αιρετοί)

4

Δαπάνη για έκδοση
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΧΕΠ)
για μετακίνηση εκτός
έδρας , διαμονής και
ημερήσιας αποζημίωσης
υπαλλήλου Χρηστίδη Σπ.
στην Διεθνή Τουριστική
Έκθεση “WORLD TRAVEL
MARKET (WTM) 2019” στο
Λονδίνο - Μεγάλη Βρετανία
(04-06/11/2019)

Έγγραφο 235981/779/22-10-
2019 Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης

(περιλαμβάνονται 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 και

0717

600,00

5

Δαπάνη για έκδοση
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΧΕΠ)
για μετακίνηση εκτός
έδρας , διαμονής και
ημερήσιας αποζημίωσης
υπαλλήλου Κοντογεώργου
Βασ. στην 35η Διεθνή
Τουριστική Έκθεση
“PHILOXENIA 2019” στη
Θεσσαλονίκη (08-
10/11/2019)

Έγγραφο 229639/760/14-10-
2019 Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης

(περιλαμβάνονται 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 και

0717

100,00

6

Δαπάνη για έκδοση
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΧΕΠ)
για μετακίνηση εκτός
έδρας , διαμονής και
ημερήσιας αποζημίωσης
υπαλλήλου Μόσχου Ευθ.
στην 35η Διεθνή
Τουριστική Έκθεση
“PHILOXENIA 2019” στη
Θεσσαλονίκη (08-
10/11/2019)

Έγγραφο 229639/760/14-10-
2019 Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης

(περιλαμβάνονται 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 και

0717

100,00

7

Δαπάνη για έκδοση
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΧΕΠ)
για μετακίνηση εκτός
έδρας , διαμονής και
ημερήσιας αποζημίωσης
υπαλλήλου Χρηστίδη Σπ.
στην 35η Διεθνή

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης

(περιλαμβάνονται το
αντίτιμο των
εισιτηρίων

εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική

αποζημίωση, η

434,00

ΑΔΑ: 6Ν2Κ7ΛΗ-4ΣΨ
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Τουριστική Έκθεση
“PHILOXENIA 2019” στη
Θεσσαλονίκη (08-
10/11/2019)

Έγγραφο 229639/760/14-10-
2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης
Απασχόλησης Εμπορίου &
Τουρισμού

δαπάνη διοδίων, ο
ναύλος οχήματος και

η μίσθωση
αυτοκινήτου Ι.Χ. η
Δ.Χ.) εκτός όσων
εντάσσονται στους
ΚΑΕ 0715, 0716 και

0717

8

Δαπάνη για έκδοση
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΧΕΠ)
για μετακίνηση εκτός
έδρας , διαμονής και
ημερήσιας αποζημίωσης
Χρηστίδη Σπ. υπαλλήλου
Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης
Απασχόλησης Εμπορίου &
Τουρισμού στην Διεθνή
Τουριστική Έκθεση
“TTWARSAW-27th
International Travel Show
TT WARSAW 2019” στη
Βαρσοβία Πολωνίας (21-
23/11/2019)

Έγγραφο 229646/762/14-10-
2019 Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

02.01.073.0719.
01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης

(περιλαμβάνονται 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 και

0717

1.000,00 116.376,67 104.274,20 12.102,47

9

Δαπάνη για έκδοση
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΧΕΠ)
για μετακίνηση εκτός
έδρας , διαμονής και
ημερήσιας αποζημίωσης
υπαλλήλου Χρηστίδη Σπ.
στην Διεθνή Τουριστική
Έκθεση “WORLD TRAVEL
MARKET (WTM) 2019” στο
Λονδίνο - Μεγάλη Βρετανία
(04-06/11/2019)

Έγγραφο 235981/779/22-10-
2019 Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση

μετακινουμένων στο
εσωτερικό &

εξωτερικό εκτός
όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

320,00

10

Δαπάνη για έκδοση
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΧΕΠ)
για μετακίνηση εκτός
έδρας , διαμονής και
ημερήσιας αποζημίωσης
υπαλλήλου Κοντογεώργου
Βασ. στην 35η Διεθνή
Τουριστική Έκθεση
“PHILOXENIA 2019” στη
Θεσσαλονίκη (08-
10/11/2019)

Έγγραφο 229639/760/14-10-
2019 Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση

μετακινουμένων στο
εσωτερικό &

εξωτερικό εκτός
όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

120,00

11

Δαπάνη για έκδοση
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΧΕΠ)
για μετακίνηση εκτός
έδρας , διαμονής και
ημερήσιας αποζημίωσης
υπαλλήλου Μόσχου Ευθ.

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση

μετακινουμένων στο
εσωτερικό &

εξωτερικό εκτός
όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

120,00

ΑΔΑ: 6Ν2Κ7ΛΗ-4ΣΨ



40

στην 35η Διεθνή
Τουριστική Έκθεση
“PHILOXENIA 2019” στη
Θεσσαλονίκη (08-
10/11/2019)

Έγγραφο 229639/760/14-10-
2019 Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

12

Δαπάνη για έκδοση
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΧΕΠ)
για μετακίνηση εκτός
έδρας , διαμονής και
ημερήσιας αποζημίωσης
υπαλλήλου Χρηστίδη Σπ.
στην 35η Διεθνή
Τουριστική Έκθεση
“PHILOXENIA 2019” στη
Θεσσαλονίκη (08-
10/11/2019)

Έγγραφο 229639/760/14-10-
2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης
Απασχόλησης Εμπορίου &
Τουρισμού

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση

μετακινουμένων στο
εσωτερικό &

εξωτερικό εκτός
όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

160,00

13

Δαπάνη για έκδοση
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΧΕΠ)
για μετακίνηση εκτός
έδρας , διαμονής και
ημερήσιας αποζημίωσης
Χρηστίδη Σπ. υπαλλήλου
Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης
Απασχόλησης Εμπορίου &
Τουρισμού στην Διεθνή
Τουριστική Έκθεση
“TTWARSAW-27th
International Travel Show
TT WARSAW 2019” στη
Βαρσοβία Πολωνίας (21-
23/11/2019)

Έγγραφο 229646/762/14-10-
2019 Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

02.01.073.0721.
01

Ημερήσια
αποζημίωση

μετακινουμένων στο
εσωτερικό &

εξωτερικό εκτός
όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

320,00 127.500,00 116.710,00 10.790,00

14

Δαπάνη για έκδοση
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΧΕΠ)
για μετακίνηση εκτός
έδρας , διαμονής και
ημερήσιας αποζημίωσης
υπαλλήλου Χρηστίδη Σπ.
στην Διεθνή Τουριστική
Έκθεση “WORLD TRAVEL
MARKET (WTM) 2019” στο
Λονδίνο - Μεγάλη Βρετανία
(04-06/11/2019)

Έγγραφο 235981/779/22-10-
2019 Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης στο

εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός

όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

640,00

15

Δαπάνη για έκδοση
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΧΕΠ)
για μετακίνηση εκτός
έδρας , διαμονής και
ημερήσιας αποζημίωσης
υπαλλήλου Κοντογεώργου

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης στο

εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός

όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

216,00

ΑΔΑ: 6Ν2Κ7ΛΗ-4ΣΨ
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Βασ. στην 35η Διεθνή
Τουριστική Έκθεση
“PHILOXENIA 2019” στη
Θεσσαλονίκη (08-
10/11/2019)

Έγγραφο 229639/760/14-10-
2019 Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

16

Δαπάνη για έκδοση
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΧΕΠ)
για μετακίνηση εκτός
έδρας , διαμονής και
ημερήσιας αποζημίωσης
υπαλλήλου Μόσχου Ευθ.
στην 35η Διεθνή
Τουριστική Έκθεση
“PHILOXENIA 2019” στη
Θεσσαλονίκη (08-
10/11/2019)

Έγγραφο 229639/760/14-10-
2019 Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης στο

εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός

όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

216,00

17

Δαπάνη για έκδοση
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΧΕΠ)
για μετακίνηση εκτός
έδρας , διαμονής και
ημερήσιας αποζημίωσης
υπαλλήλου Χρηστίδη Σπ.
στην 35η Διεθνή
Τουριστική Έκθεση
“PHILOXENIA 2019” στη
Θεσσαλονίκη (08-
10/11/2019)

Έγγραφο 229639/760/14-10-
2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης
Απασχόλησης Εμπορίου &
Τουρισμού

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης στο

εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός

όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

216,00

18

Δαπάνη για έκδοση
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΧΕΠ)
για μετακίνηση εκτός
έδρας , διαμονής και
ημερήσιας αποζημίωσης
Χρηστίδη Σπ. υπαλλήλου
Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης
Απασχόλησης Εμπορίου &
Τουρισμού στην Διεθνή
Τουριστική Έκθεση
“TTWARSAW-27th
International Travel Show
TT WARSAW 2019” στη
Βαρσοβία Πολωνίας (21-
23/11/2019)

Έγγραφο 229646/762/14-10-
2019 Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

02.01.073.0722.
01

Έξοδα
διανυκτέρευσης στο

εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός

όσων εντάσσονται
στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

640,00 41.040,00 28.796,00 12.244,00

19

Δαπάνη για την τεχνική
υποστήριξη - συντήρηση
δεκαπέντε (15)
φωτοτυπικών XEROX της
Π.Ε. Φθιώτιδας της Π.Σ.Ε.

-ΠΟΛΥΕΤΗΣ-

02.01.073.0869.
01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού

εξοπλισμού 7.000,00 60.000,00 38.498,84 21.501,16

ΑΔΑ: 6Ν2Κ7ΛΗ-4ΣΨ



42

Έτος 2019: 7.000,00
Έτος 2020: 13.000,00

Έγγραφο 199877/1355/6-9-
2019 Δ/νσης Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης Π.Σ.Ε.

20

Δαπάνη αποζημίωσης
στον Τσιάπα Αντώνη του
Γεωργίου για ζημία που
υπέστη το όχημά του από
εργασίες κοπής χόρτων και
καθαρισμού ερεισμάτων
στη λεωφόρο Σταυρού Π.Ε.
Φθιώτιδας

Έγγραφο 231060/13147/15-
10-2019 Δ/νσης Τ.Ε.

02.01.073.0892.
01

Πάσης φύσεως
δαπάνες σε εκτέλεση

δικαστικών
αποφάσεων ή
συμβιβαστικών

πράξεων 99,20 33.653,04 22.634,29 11.018,35

21

Δαπάνη για έλεγχο και
ανανέωση πιστοποιητικού
καταλληλότητας του
υδραυλικού ανελκυστήρα
του κτιρίου Π.Σ.Ε. επί της Λ.
Καλυβίων 2-Λαμία , για την
περίοδο 2019-2020
Έγγραφο 221889/327/4-10-
2019 Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος &
Υποδομών

02.01.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

300,00 289.934,03 263.870,32 26.063,71

22

Δαπάνη για “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ” στο πρώην
Κτηνιατρικό Εργαστήριο
στην Μεγάλη Βρύση

Έγγραφο 150553/8378/3-7-
2019 Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος &
Υποδομών

19REQ005232013 2019-07-
05

02.01.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

2.455,20

23

Δαπάνη για “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
& ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ” στο πρώην
Κτηνιατρικό Εργαστήριο
στην περιοχή Μεγάλης
Βρύσης - Λαμία

Έγγραφο 150587/8379/3-7-
2019 Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος &
Υποδομών

19REQ 005232711 2019-07-
05

02.01.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

3.273,60

24

Δαπάνη για τη
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ’ στο
πρώην Κτηνιατρικό στην
περιοχή Μεγάλης Βρύσης

Έγγραφο 148215/8242/3-7-
2019 Γενικής Δ/νσης

02.01.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

2.455,20
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Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος &
Υποδομών

19REQ 005232351 2019-07-
05

25

Δαπάνη προμήθειας
υλικών δειγματοληψίας
υγρών καυσίμων (500
περίπου δοχεία
λευκοσίδηρου με κοχλιωτά
πώματα)

Έγγραφο 3748/25-9-2019
Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.1699.
01

Λοιπές προμήθειες

500,00

26

Δαπάνη προμήθειας τριών
(3) καταστροφέων
εγγράφων για τις ανάγκες
των υπηρεσιών της Π.Σ.Ε.
Π.Ε. Φθιώτιδας

Έγγραφο 232590/3427/16-
10-2019 Δ/νσης Διοίκησης

19REQ005722011 2019-10-
17

02.01.073.1699.
01

Λοιπές προμήθειες

1.500,00

27

Δαπάνη προμήθειας
ατομικών μπουκαλιών
νερού για τις συνεδριάσεις
του Περιφερειακού
Συμβουλίου για το έτος
2019-2020

-ΠΟΛΥΕΤΗΣ-

Έγγραφο 206722/653/16-9-
2019 Δ/νσης Διοίκησης -
Τμήμα Συλλογικών
Οργάνων

02.01.073.1699.
01

Λοιπές προμήθειες

525,00 45.000,00 32.465,41 12.534,49

28

Δαπάνη προμήθειας
τεσσάρων (4) τροχήλατων
καρεκλών γραφείου για τις
ανάγκες του γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας

Έγγραφο 233728/2265/17-
10-2019 Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.1711.
01

Προμήθεια επίπλων

800,00

29

Δαπάνη προμήθειας μίας
(1) τροχήλατης καρέκλας
για τις ανάγκες υπαλλήλου
Δ/νσης ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Π.Σ.Ε.

Έγγραφο 220527/3817/3-10-
2019 Δ/νσης ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.
Π.Σ.Ε.

02.01.073.1711.
01

Προμήθεια επίπλων

120,00 4.000,00 1.470,00 2.530,00

30

Δαπάνη για “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
& ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ” στο πρώην
Κτηνιατρικό Εργαστήριο
στην Μεγάλη Βρύση

Έγγραφο 150553/8378/3-7-
2019 Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος &
Υποδομών

19REQ005232013 2019-07-
05

02.01.073.1725.
01

Προμήθεια κάθε
είδους

τηλεπικοινωνιακού,
μετεωρολογικού και
λοιπού συναφούς
ηλεκτρονικού
εξοπλισμού

2.480,00
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31

Δαπάνη για “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
& ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ” στο πρώην
Κτηνιατρικό Εργαστήριο
στην περιοχή Μεγάλης
Βρύσης - Λαμία

Έγγραφο 150587/8379/3-7-
2019 Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος &
Υποδομών

19REQ 005232711 2019-07-
05

02.01.073.1725.
01

Προμήθεια κάθε
είδους

τηλεπικοινωνιακού,
μετεωρολογικού και
λοιπού συναφούς
ηλεκτρονικού
εξοπλισμού

3.596,00

32

Δαπάνη για τη
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ’ στο
πρώην Κτηνιατρικό στην
περιοχή Μεγάλης Βρύσης

Έγγραφο 148215/8242/3-7-
2019 Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος &
Υποδομών

19REQ 005232351 2019-07-
05

02.01.073.1725.
01

Προμήθεια κάθε
είδους

τηλεπικοινωνιακού,
μετεωρολογικού και
λοιπού συναφούς
ηλεκτρονικού
εξοπλισμού

2.604,00

33

Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου στον
Καργιοπούλη Στυλιανό τ.
Ευαγγέλου , το οποίο εκ
παραδρομής κατατέθηκε
στον λογαριασμό της Π.Σ.Ε.

Έγγραφο 4957/7-10-2019
Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Εύβοιας

02.01.073.3199.
01

Λοιπές επιστροφές
εσόδων

62,00

34

Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου στον Μελικίδη
Θεόφιλο τ. Παύλου , το
οποίο εκ παραδρομής
κατατέθηκε στον
λογαριασμό της Π.Σ.Ε.

Έγγραφο 5072/7-10-2019
Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.
Εύβοιας

02.01.073.3199.
01

Λοιπές επιστροφές
εσόδων

168,00

35

Δαπάνη επιστροφής τέλους
πωλητή υπαίθριου
πλανοδίου εμπορίου στον
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟ του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , λόγω
ανάκλησης αδείας του.

Έγγραφο 193104/663/29-8-
2019 Δ/νσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ,
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Π.Σ.Ε.

02.01.073.3199.
01

Λοιπές επιστροφές
εσόδων

180,00

36

Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου στην Λάλα
Μαρία του Αθανασίου ,
λόγω μη χρήσης

Έγγραφο 19324/16-10-2019
Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.3199.
01

Λοιπές επιστροφές
εσόδων

9,00
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Β) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών, ΠΕ Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2019,
ως εξής:

*Επισήμανση - Διευκρίνιση: Ύστερα από προωθημένο αίτημα της Δ/νσης Οικονομικού &
Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε., αποσύρεται ο α/α 19 (σκέλος Α) .

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση ως προς το σκέλος Α, αναφέροντας
τα εξής: «Έχουμε ήδη διατυπώσει την διαφωνία μας με τα συγκεκριμένα ταξίδια στο εξωτερικό,
που αποσκοπούν στην παρακολούθηση ή συμμετοχή μας σε διάφορες εμπορευματικού
χαρακτήρα εκθέσεις…… μια και γίνονται αποσπασματικά, χωρίς συγκεκριμένο πρόγραμμα και

37

Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου στον δικαιούχο
ΑΦΟΙ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.,
λόγω μη χρήσης.

Έγγραφο 17460/18-9-2019
Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.3199.
01

Λοιπές επιστροφές
εσόδων

165,00 30.191,81 26.806,31 3.385,50

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 38.724,20

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ

ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη για υπηρεσίες
καθαριότητας στο Κέντρο
Φιλοξενίας Προσφύγων
στις Θερμοπύλες της Π.Ε.
Φθιώτιδας (ΣΥΜΒΑΣΗ)

Έγγραφο 148/4-9-2019
Κέντρου Προσωρινής
Φιλοξενίας Προσφύγων

19REQ005516705 2019-09-
04

02.01.071.9459.
01

Επιχορηγήσεις για
διάφορα έργα.

47.000,00

2

Δαπάνη για παροχή
υπηρεσιών καθαριότητας
στο Κέντρο Φιλοξενίας
Προσφύγων στις
Θερμοπύλες της Π.Ε.
Φθιώτιδας, λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης

Έγγραφο 149/4-9-2019
Κέντρου Προσωρινής
Φιλοξενίας Προσφύγων

19REQ005528783 2019-09-
06

02.01.071.9459.
01

Επιχορηγήσεις για
διάφορα έργα.

11.000,00

3

Δαπάνη για υλοποίηση
προγράμματος “Innovative
cultural and creative
clusters in MED area”
Καινοτόμες πολιτιστικές και
δημιουργικές βιομηχανικέ
συστάδες στην περιοχή
MED

Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ
3562-
Εθνική Συμμετοχή 15%

02.01.071.9919.
02

Λοιποί σκοποί

1.149,08

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 59.149,08
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επιδιώξεις….Χωρίς να αποτυπώνεται η συνεργασία και η συμμετοχή ενδιαφερόμενων κοινωνικό-
οικονομικών φορέων…… Χωρίς την υποχρέωση και του πιο στοιχειώδους απολογισμού…
Διαφωνούμε με αυτές τις δαπάνες….
Δεν έχουμε αντίρρηση στις υπόλοιπες.»

Μετά την τοποθέτηση του Κου Χρονά, ο Κος Αριστείδης Τασιός εξήγησε ότι :«Το σχέδιο
δράσης- συμμετοχής της Π.ΣΤ.Ε. στις εκθέσεις, έρχεται κάθε τέλος του έτους στο Π.Σ. και αφορά
τις δράσεις συμμετοχής του επόμενου έτους και επιπλέον γίνεται απολογισμός κάθε Μάρτη» .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1882

ΘΕΜΑ 45ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019
(Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Ευρυτανίας .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.235986/6783/22-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού

προϋπολογισμού (Ειδικός Φορέας 073) έτους 2019, για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν το
2019, ως εξής:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ

Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ

ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΥΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο

ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜ

Ο
ΓΙΑ

ΔΕΣΜΕΥΣ
Η

1

παροχή υπηρεσιών και
προμήθεια για την
συντήρηση, αναγόμωση
και υδραυλικής δοκιμής
(λόγω παρέλευσης
δεκαετίας από την
κατασκευή τους) του
συστήματος κατάσβεσης
με CO2 (15 τεμ) για τις
ανάγκες του Μεγάρου της
Π.Ε. Εύβοιας
19REQ005680337
Έγγραφο 224133/6468/8-
10-2019 του τμ.
Προμηθειών της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.073.0869.
01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
λοιπού
εξοπλισμού

1.612,00 35.000,00
25.616,31 7.771,69

2

πληρωμή της υπ’
αριθμ.719/2018 απόφασης
του A’ Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου
Λαμίας στο όνομα
Γεωργίου Φεργάδη του
Ιωάννη, λόγω
αποζημίωσης οχήματος
από πτώση βράχου επί της
Ε.Ο.υπ’ αρ.77 ση θέση

02.02.073.0892.
01

Πάσης
φύσεως
δαπάνες σε
εκτέλεση
δικαστικών
αποφάσεων ή
συμβιβαστικώ
ν πράξεων

1.609,42 100.000,00

56.063,80

42.326,78
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Δερβένι.

3

πληρωμή της δικαστικής
δαπάνης της υπ’
αριθμ.Α267/2019
απόφασης του Διοικητικού
Εφετείου Πειραιά στο
όνομα Μάρκου Γεώργιος,
υπαλλήλου της ΠΕ
Εύβοιας.

02.02.073.0894.
01

Δικαστικά
συμβολαιογρα
φικά έξοδα

491,00

4

πληρωμή της δικαστικής
δαπάνης της υπ’
αριθμ.Α262/2019
απόφασης του Διοικητικού
Εφετείου Πειραιά στο
όνομα Αναστάσιος
Λολακάς, υπαλλήλου της
ΠΕ Εύβοιας.

02.02.073.0894.
01

Δικαστικά
συμβολαιογρα
φικά έξοδα

491,00 14.840,36
10.200,64

3.657,72

5

παροχή υπηρεσιών για τον
περιοδικό έλεγχο από
αναγνωρισμένο Φορέα
Ελέγχου και την ανανέωση
πιστοποίησης (ISO) των
πέντε (5) ανελκυστήρων
του Μεγάρου της Π.Ε.
Εύβοιας
Έγγραφο 224128/6467/8-
10-2019 του τμ.
Προμηθειών της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.073.0899.
01 Λοιπές

δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

1.100,00 101.271,66

84.386,52

15.785,14

ΣΥΝΟΛΟ 5.303,42 251.112,02 176.267,27 69.541,33

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1883

ΘΕΜΑ 46ο: Εξειδίκευση πιστώσεων για έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, Π.Ε.
Εύβοιας .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. α)235988/6785 /22-10-
2019 β) 235989/6786/22-10-2019 γ) 236624/6799 /22-10-2019 έγγραφα της Δ/νσης Διοικητικού
-Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:

α) το υπ’αριθμ. 235988/6785 /22-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού
Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:

Έγκριση της δαπάνης, της δέσμευσης πίστωσης και της έκδοσης Χ.Ε.Π ποσού € 588,00 σε
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού των εξόδων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Ειδικού Φορέα 02073 και στους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδου:
0719.01 για ποσό 300,00 €,
0722.01 για ποσό 288,00€,
του οικονομικού έτους 2019 με υπόλογο την Μαριάννα-Ελπίδα Λιάσκου, υπάλληλο της Δ/νσης
Ανάπτυξης της Π.Ε Εύβοιας, για την πληρωμή της συμμετοχής στην εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη 35η διεθνή τουριστική έκθεση «PHILOXENIA 2019 που θα
πραγματοποιηθεί από 08/11 έως 10/11/2019 στη Θεσσαλονίκη.

ΑΔΑ: 6Ν2Κ7ΛΗ-4ΣΨ
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Η δαπάνη καλύπτει έξοδα μεταβίβασης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης.

Ημερομηνία αναχώρησης στις 07/11/2019 και επιστροφής στις 11/11/2019 .

Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού ορίζουμε την 31/12/2019.

β) το υπ’αριθμ. 235989/6786/22-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού
Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:

Έγκριση της δαπάνης, της δέσμευσης πίστωσης και της έκδοσης Χ.Ε.Π ποσού € 1.410,00 σε
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού των εξόδων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Ειδικού Φορέα 02073 και στους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδου:
0719.01 για ποσό 450,00 €,
0721.01 για ποσό 320,00 €,
0722.01 για ποσό 640,00€,

του οικονομικού έτους 2019 με υπόλογο την Μαριάννα-Ελπίδα Λιάσκου, υπάλληλο της Δ/νσης
Ανάπτυξης της Π.Ε Εύβοιας, για την πληρωμή της συμμετοχής στην εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη διεθνή τουριστική έκθεση «ΤΤ WARSAW-27th International

Travel Show TT WARSAW 2019» που θα πραγματοποιηθεί από 21/11 έως 23/11/2019
στη

Βαρσοβία της Πολωνίας.

Η δαπάνη καλύπτει έξοδα μεταβίβασης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης.

Ημερομηνία αναχώρησης στις 20/11/2019 και επιστροφής στις 24/11/2019 .

Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού ορίζουμε την 31/12/2019.

γ) το υπ’αριθμ. 236624/6799/22-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού
Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:

Έγκριση της δαπάνης, της δέσμευσης πίστωσης και της έκδοσης Χ.Ε.Π ποσού € 1.520,00 σε
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού των εξόδων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Ειδικού Φορέα 02073 και στους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδου:
0719.01 για ποσό 560,00 €,
0721.01 για ποσό 320,00 €,
0722.01 για ποσό 640,00€,

του οικονομικού έτους 2019 με υπόλογο την Μαριάννα-Ελπίδα Λιάσκου, υπάλληλο της Δ/νσης
Ανάπτυξης της Π.Ε Εύβοιας, για την πληρωμή της συμμετοχής στην εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη διεθνή τουριστική έκθεση «WTM-WORLD TRAVEL MARKET
2019» που θα πραγματοποιηθεί από 04/11 έως 06/11/2019 στο Λονδίνο .

Η δαπάνη καλύπτει έξοδα μεταβίβασης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης.

Ημερομηνία αναχώρησης στις 03/11/2019 και επιστροφής στις 07/11/2019 .

Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού ορίζουμε την 31/12/2019.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1884

ΘΕΜΑ 47ο: Εξειδίκευση πίστωσης δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας .
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 235987/6784/22-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, πιστοποιήσεις-λογαριασμούς έργων,

μελετών (Ε.Φ. 02071), ως εξής:

α/α Τίτλος Έργου ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΑΕ

1 Πληρωμή δαπάνης για το έργο
2018ΣΕ08220001 «Ανειλημμένες υποχρεώσεις
δαπανών για αποζημιώσεις αξιολογητών που
αφορούν στην υλοποίηση του μέτρου 112
«Νέοι Γεωργοί» πρόσκληση 2014 του ΠΠΑ
2007-0013
Έγγραφο 226230/13692/9-10-2019 της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της ΠΕ
Εύβοιας

1.330,00

02.02.071.9473.02

2

Συμπληρωματική Παρακατάθεση
αποζημιώσεων Δαπάνης Ακινήτων που
απαλλοτριώθηκαν για το έργο «Κατασκευή
οδού Ερέτριας-Θεολόγου»με την υπ΄ αρ.
69/1998 NΣ & 113/2001 Απόφ. του
Μονομελούς Πρωτοδ Χαλκίδας & 282/2007
Αποφ. Εφετείου που είναι ενταγμένο στο έργο
«ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΗΓΕΤΩΝ ΑΠΌ
ΕΚΤΕΛ/ΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΗΞΙΠΡΟΘ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ,ΔΙΚ/ΚΕΣ ΑΠΟΦ Κ΄ΛΟΙΠ ΔΑΠ
ΚΑΠ ΤΑΚΤ

389,81
02.02.071.9712.01

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1885

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο κ. Περιφερειάρχης και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Φάνης Σπανός, αφού
έλαβε υπόψη και τις απόψεις των μελών τις Επιτροπής, πρόταξε την συζήτηση του
προϋπολογισμού, προ της συζητήσεως των τακτικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Για λόγους κανονικότητας της αρίθμησης των θεμάτων, οι τοποθετήσεις, τα σχόλια και η
ψηφοφορία για το εν λόγω θέμα παρατίθενται στο σημείο αυτό .

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2020 .
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 238279/7059/23-10-

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 το σχέδιο Προϋπολογισμού, οικ. έτους 2020 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας .
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Ο κος Περιφερειάρχης αφού εξήγησε ότι δεν υπάρχει περιθώριο συζήτησης του θέματος
σε επόμενη συνεδρίαση, πρότεινε στις παρατάξεις που θέλουν, να διατυπώσουν τις όποιες
επιφυλάξεις τους και να συμμετέχουν συνθετικά ακολούθως στο να φτιαχτεί μια ενιαία πρόταση,
η οποία θα συγκρατηθεί και σε επίπεδο ψηφοφορίας. Ανέφερε επίσης ότι: «Εμείς από μεριά μας
είμαστε ουσιωδώς ανοιχτοί εν όψη της επόμενης Οικονομικής Επιτροπής να έχουμε συνομιλίες
και να έχουμε μπει και σε πιθανές αλλαγές ... έτσι κι αλλιώς δεν συνιστά καμία δόξα το να
περάσεις μια εισήγηση αυτούσια, κάνοντας χρήση μιας πλειοψηφίας . Αυτού του είδους η λογική
και η προσέγγιση είναι μακριά από εμάς» .

Ο κος Χρήστος Δούρος εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να αναβληθεί η συζήτηση του
θέματος για την επόμενη συνεδρίαση και να τεθεί το ζήτημα προς απόφαση, στο Περιφερειακό
συμβούλιο, γιατί είναι πολλά αυτά που πρέπει να αναλυθούν και να συζητηθούν, λαμβάνοντας
υπόψη και την πληθώρα των υπόλοιπων θεμάτων. Έδωσε Λευκή ψήφο επισημαίνοντας την
ύπαρξη περιορισμένου χρόνου και την έλλειψη στοιχείων ενημέρωσης .

Ο κος Δημήτριος Αναγνωστάκης εξέφρασε την άποψη ότι: «Ο Προϋπολογισμός θα έπρεπε
να είναι ένα ξεχωριστό θέμα, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια σοβαρή και εποικοδομητική
συζήτηση, για να υπάρξουν πιθανότητες ταύτισης και σύγκρισης.. αποτελεί αν όχι την κορυφαία,
μία από τις κορυφαίες διαδικασίες.. υπό αυτή την έννοια μήπως έπρεπε να αναθεωρήσετε και να
το δούμε ίσως πιο συγκροτημένα και πιο σοβαρά σε μια επόμενη συνεδρίαση ξεχωριστά το θέμα
του Προϋπολογισμού; ». Έδωσε Λευκή ψήφο, δηλώνοντας και τα εξής: «Ο συγκεκριμένος
προϋπολογισμός κινείται σε μια διαχειριστική λογική χωρίς πολιτικό σκεπτικό, χωρίς αναπτυξιακό
χαρακτήρα και χωρίς να παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Συντάχθηκε σύμφωνα με τις
γενικές οδηγίες του υπουργείου που δεν δίνει την ελευθερία στις Περιφέρειες να εντάξουν έργα
που χρειάζονται να υλοποιήσουν. Το σχέδιό του ελέγχεται και εγκρίνεται από το παρατηρητήριο
(τόσο στο τμήμα των εσόδων όσο και στο τμήμα των εξόδων) και μετά ψηφίζεται. Αποτέλεσμα, να
μην καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες της περιφέρειάς και να μην δίνει λύσεις σε συγκεκριμένα
προβλήματα. Θα μπορούσε επιπλέον να χαρακτηρισθεί και ως «ανελαστικός» εφόσον το
μεγαλύτερο μέρος των δαπανών, αναλώνεται κυρίως σε μισθοδοσίες, σε επιδόματα και στην
μεταφορά μαθητών χωρίς να υπάρχει ένα αναπτυξιακό όραμα και μια συγκεκριμένη στρατηγική.
Δεν υπάρχουν τα μεγάλα έργα υποδομής στους τομείς της εκπαίδευσης, της γεωργίας, στον
τομέα των αναπλάσεων στους τομείς τουρισμού-πολιτισμού και στους τομείς ύδρευσης και
αποχέτευσης αλλά μικρά αντιπλημμυρικά έργα - διευθετήσεις ρεμάτων και βελτιώσεις
επαρχιακών οδών. Περαιτέρω υπάρχουν υπερεκτιμημένα ποσά (κυρίως στο τμήμα των εξόδων)
σε πολλούς κωδικούς σε σύγκριση με τα απολογιστικά στοιχεία του 2018 τα οποία θα αναλυθούν
κατά την ψήφιση του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Τέλος θα πρέπει να σημειώσουμε, ότι απαιτούνται μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στην
Αυτοδιοίκηση προκειμένου να συμβάλει και αυτή στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας και
επιπλέον εμείς με την σειρά μας θα πρέπει να διεκδικούμε και να λαμβάνουμε μεγαλύτερες
χρηματοδοτήσεις για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες της Περιφέρειάς μας και
να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών».

Η κα Κατερίνα Μπατζελή συμφωνώντας με την πρόταση των άλλων παρατάξεων για
αναβολή του θέματος, εφόσον είναι πολύ σοβαρό και δεν υπήρχε επαρκής χρόνος
προετοιμασίας, πρότεινε: «Να γίνει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και η απόφαση να ληφθεί
από επομένη συνεδρίαση της ΟΕ, σεβόμενη και τους χρονικούς περιορισμούς που θέτει και το
Παρατηρητήριο. Εφόσον το αίτημα όμως αυτό δεν έγινε αποδεκτό από την πλειοψηφία της ΟΕ
πρότεινε να προταχθεί για συζήτηση το θέμα λόγω της σοβαρότητάς του». Ακολούθως
ενημέρωσε για το ότι θα ήθελε να τοποθετηθεί επί της αρχής και να διατυπώσει διευκρινιστικά
ερωτήματα επί κωδικών, όπου φαίνεται να υπάρχει ασάφεια ή αδιαφάνεια, χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι δεν είναι σωστά ή αδιαφανή.

Αναλυτικά η τοποθέτηση της κ. Μπατζελή έχει ως εξής:

Α)ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
1) Η εισηγητική Έκθεση του ΠΥ 2020
 Θα έπρεπε να έχει αιτιολογική έκθεση για την στρατηγική ανάπτυξης της Περιφέρειας
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 Πρέπει να έχει αναλυτική αιτιολογική παρουσίαση ανά Κωδικό Εσόδου και Εξόδου και όχι
μόνο τον τρόπο υπολογισμού κάποιων συγκεκριμένων οικονομικών μεγεθών του. Επίσης
αναλυτική αιτιολόγηση των αποκλίσεων μεταξύ προβλέψεων και υλοποιήσεων στους Κ.Α που
εμφανίζουν μεγάλες αποκλίσεις. Η αξιοπιστία και η πληρότητα ενός ΠΥ έχει να κάνει και με τις
όσο το δυνατόν μικρότερες αποκλίσεις.
 Απαιτείται μαζί με τον προϋπολογισμό να συνυποβάλλεται και το Τεχνικό Πρόγραμμα
ώστε να υπάρχει αντιστοίχηση κωδικών και έργων. Αναλυτική παρουσίαση ανά ΣΑΜΠ –
Συλλογική Απόφαση Μελετών και ΣΑΕΠ – Συλλογική Απόφαση Έργων του ΠΔΕ-Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ανά έργο. Πως αναλύεται πχ. ο
κωδικός 9000 σχετικά με τις πληρωμές για επενδύσεις και των υποκατηγοριών.

Β) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΗΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΥ

2) Απαιτείται αναλυτική παρουσίαση του ΠΥ για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, ανά Κωδικό
και ανά Έργο.

Ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αναπτύχθηκε σε έξι (6) φορείς, οι οποίοι
αντιστοιχούν, οι πέντε (5) στις Περιφερειακές Ενότητες και ένας (1) για τις πιστώσεις των έργων
Π.Δ.Ε. που υλοποιούνται από την Περιφέρεια με υπόλογο διαχειριστή Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας:
Ε.Φ. 00 Π.Τ.Α.
Ε.Φ. 01 Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ε.Φ. 02 Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
Ε.Φ. 03 Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Ε.Φ. 04 Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ
Ε.Φ. 05 Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Η ανάπτυξη του Προϋπολογισμού για τον φορέα Ε.Φ. 00 Π.Τ.Α Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης είναι σε μια μόλις γραμμή στα Έσοδα (σελ 3/27 του 02. ΠΥ ΕΣΟΔΩΝ ) και σε μια
γραμμή στα Έξοδα (σελ 3/106 του 03. ΠΥ ΕΞΟΔΩΝ )

06.00.071 Έσοδα Περιφερειακού Ταμείου 29.985.800,00 / 45.000.000,0/ 60.000.000,00 /
46.546.236,73

02.00.071 / Έξοδα Περιφερειακού Ταμείου / 29.985.800,00 / 45.000.000,00 / 60.000.000,00 /
46.546.236,73
 Από πού προέρχονται τα έσοδα του ΠΤΑ και γιατί δεν συνοδεύεται από ανάλυση στον
αναλυτικό προϋπολογισμό εσόδων όπως γίνεται με τις ΠΕ.
 Να γίνουν γνωστά τα έργα-δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν
 Ανάλυση των πληρωμών-εξόδων κωδ. 02.00.071 του Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης(ΠΤΑ)
 Να υπάρχει ενημέρωση και έγκριση των δαπανών του ΠΤΑ από την Οικονομική
Επιτροπή
 Στην εισήγηση (σελ 3) αναφέρεται ως υπόλογος διαχειριστής έργων ΠΔΕ το ΠΤΑ. Να
διευκρινιστεί ποια υπηρεσία δίνει το πρώτο ένταλμα πληρωμής έργου. Στο διαγωνισμό ενός
έργου ο φάκελος ελέγχεται από την ΥΔΕ (Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου) ή από τον
Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου). Ο πρώτος λογαριασμός πληρώνεται από το Περιφερειακό
Ταμείο; Και αν ναι από ποιον φορέα ελέγχεται ο φάκελος του διαγωνισμού;

3) Απαιτείται αναλυτική παρουσίαση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
έτους 2019 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των
πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ - Κεντρικών
Αυτοτελών Πόρων .
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4) Στον συγκεντρωτικό πίνακα ΚΑΠ (σελ.4) της εισήγησης αναφέρεται η κατανομή των πόρων
ανά περιφερειακή ενότητα για το 2020 ενώ στον πίνακα τακτικού Π/Υ και δημοσίων επενδύσεων
(σελ 9) – έσοδα και έξοδα ανά ΠΕ. Από τους δύο αυτούς πίνακες φαίνονται οι διαφορές μεταξύ
των ΠΕ. Ερωτάται πως καταγράφεται η παρακράτηση 20% που εφαρμόζει η περιφερειακή αρχή
σε όλους τους ΚΑΠ των ΠΕ.
Τα υψηλά έσοδα και ταμειακά υπόλοιπα της ΠΕ Φθιώτιδας μεταξύ των άλλων συμπεριλαμβάνει
την συνολική παρακράτηση του 20% επί των ΚΑΠ των ΠΕ;

5)Ερωτάται πώς :
α) καταγράφονται οι πόροι και τα έσοδα του ΟΠΑΣΤΕ, η κατανομή τους και η απορροφητικότητα
τους. Που υποβάλλει οικονομικό απολογισμό ,στον Επίτροπο του Εκλεκτικού Συνεδρίου ,στην
ΥΔΕ; β) Στον Συνοπτικό Πίνακα Εξόδων στον κωδικό 2400 πως εξηγείται η πληρωμή 460.000 το
2019 και μηδενική πρόβλεψη του κωδικού για το 2020;

6) Στην Ανάλυση Προϋπολογισμού Εσόδων Δημοσίων επενδύσεων 9.208.000 κωδικού 071.940-
έσοδα.Φθιωτιδα 9.265.000,Εύβοια 643.000 ,Ευρυτανία 433.000 ,Φωκίδα 143.000 και Βοιωτία
712.731.Ερώτηση:Ποιέςείναι οι πηγές εσόδων για τους κωδικούς αυτούς και αιτιολόγηση
κατανομής ανά ΠΕ και επισήμανση των μεγάλων αποκλίσεων. Πως έγινε η κατανομή και βάση
ποιας απόφασης. Γιατί υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ απολογισμού 2018 και προτεινόμενου
2020;
Αντίστοιχο ερώτημα για τους κωδικούς:071.9450 με αναγραφόμενο ποσό 9.100.000-
επιχορηγησεις από ΠΔΕ και 9452-επιχορηγησεις για εγγειοβελτιωτικά έργα.

7)Ανάλυση των ιδίων εσόδων που προέρχονται από πρόστιμα λόγω περιβαλλοντικών
παραβάσεων.

8)Συνοπτικός προϋπολογισμός ανά ΚΑΕ-Έξοδα
Ερωτήσεις:
 κωδικός 2000 μεταβιβαστικές πληρωμές γιατί μειώθηκαν από 2018 4.140.000 σε 111.000

το 2020
 κωδικός 2400 επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ πληρωμές 460.000 το 2019 και το 2020

μηδενίζεται
 5400 εθνική συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα που συμμετέχουμε και ποια είναι η

πορεία τους
Μετά τις απαντήσεις που λάβαμε στα ερωτήματα και τους προβληματισμούς που θέσαμε,
επιφυλασσόμαστε να διατυπώσουμε τη θέση μας στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
και ψηφίζουμε Λευκό».

Η κ. Κατερίνα Μπατζελή μετά την τοποθέτησή της, αποχώρησε της συνεδρίασης και την
θέση της ανέλαβε το αναπληρωματικό της μέλος, κος Νικόλαος Μπέτσιος .

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση, δηλώνοντας τα εξής: «Θα
τοποθετηθούμε ολοκληρωμένα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο προϋπολογισμός που εισηγείσθε
για την Περιφέρεια, υποτάσσεται στις ανάγκες καπιταλιστικής ανάπτυξης … στις προτεραιότητες
που θέτει η αστική τάξη και το κεφάλαιο κατά περιοχή .
Ευθυγραμμίζεται αυστηρά- με βάση και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την κατάρτιση τους - με τις
αντιλαϊκές επιδιώξεις των δημοσιονομικών περιορισμών.
Οι πόροι, το ύψος κρατικής χρηματοδότησης της Περιφέρειας και το πλαίσιο που θα κινηθεί ο
προϋπολογισμός της είναι προσδιορισμένα από το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 2018-2022.
Η Περιφέρεια φαίνεται πως παίζει ένα σημαντικό πιο κεντρικό ρόλο στο δήθεν «αναπτυξιακό»
κομμάτι της πολιτικής των διαχειριστών του συστήματος σε περιφερειακό επίπεδο .
Συγκεντρώνει τους πόρους σε αναπτυξιακές για το κεφάλαιο υποδομές, ιεραρχεί χρηματοδότηση
και έργα με βάση τις αναπτυξιακές ανάγκες και τις προτεραιότητες του κεφαλαίου.
Τα κύρια χρηματοδοτικά της εργαλεία είναι το ΠΕΠ και τα άλλα κονδύλια από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται.
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Η αντιπαράθεση μεταξύ των αστικών κομμάτων αφορά τις περισσότερες φορές στην εξειδίκευση
και την διαχείριση αυτών των πόρων και συνδέεται με τις κυβερνητικές - ευρωενωσιακές
ιεραρχήσεις αλλά και τον ανταγωνισμό μεταξύ τμημάτων του κεφαλαίου.
Στην διαμόρφωση του προϋπολογισμού επιδρά η λογική για την λεγόμενη αποκέντρωση
αρμοδιοτήτων από το κράτος, με στόχους :

 την διασφάλιση ακόμη περισσότερων πόρων για τις ανάγκες κερδοφορίας του κεφαλαίου
 την απόλυτη μείωση της χρηματοδότησης των κοινωνικών αναγκών από τον κρατικό

προϋπολογισμό και το πέρασμα στην ανταπόδοση με ευθύνη του λαϊκού νοικοκυριού.
Σαν συνέχεια αυτής της πολιτικής επιλογής έρχονται :
 η αποδόμηση υπηρεσιών και δομών δημόσιου χαρακτήρα που πρόσφεραν αναγκαίες

υπηρεσίες
 η ανατροπή των εργασιακών σχέσεων όσων εργάζονται σε αυτές,

η αντικατάσταση τους από ευκαιριακές δομές φτώχειας , η σύμπραξη με ιδιώτες, ΚΟΙΝΣΕΠ και
ΜΚΟ ».

Ο κ. Περιφερειάρχης μετά και την τελική ψηφοφορία, συνόψισε λέγοντας ότι θα επανέρθει
πολύ άμεσα το θέμα για να δουλευτεί μια τελική πρόταση για το Περιφερειακό Συμβούλιο .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1886

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 49ο: Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
για την "Προμήθεια δομικών υλικών" της Π.Ε. Ευρυτανίας ».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’αριθμ.
235046/3022/21/10/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του άρθρου 221 του

Ν.4412/2016 για την διενέργεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού
διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ" της ΠΕ Ευρυτανίας, αποτελούμενη
από τους:

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Γενιτσαρόπουλος Νικόλαος
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Τριχιά Μαρία, κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Βαθμός

1 Γενιτσαρόπουλο Νικόλαο Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ
2 Κοντοπάνο Κωνσταντίνο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ
3 Παπαροϊδάμη Μαρίνα Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ
Α/Α Αναπληρωματικά Μέλη Κλάδος/Βαθμός
1 Πεταρούδη Δημήτριο Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ
2 Καρακώστα Αικατερίνη Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ
3 Παναγιώτη Βονόρτα Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ
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β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,

γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές,
ε) εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την

απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,

στ) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και

ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και
της έκπτωσης του αναδόχου.

2. Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016
για το συνοπτικό διαγωνισμό για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ" της ΠΕ
Ευρυτανίας, αποτελούμενη από τους:

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Παρούτσας Ιωάννης
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Ραπτάκη - Παππά Όλγα, κλάδου ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων με βαθμό Α'
Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που
υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τις διαδικασίας σύναψης της
συγκεκριμένης δημοσίας σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Οι Ανωτέρω Επιτροπές έχουν διάρκεια μέχρι ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1887

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

ΘΕΜΑ 50ο: Παραχώρηση του κτιρίου του αναρριχητικού κέντρου της Συκιάς, ιδιοκτησίας της
Π.Ε. Φωκίδας στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων για τη δημιουργία προσκοπικού κέντρου.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 229340/3378/14-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού 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 παραχώρηση του κτιρίου του αναρριχητικού κέντρου της Συκιάς, ιδιοκτησίας

της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας που ευρίσκεται στην Συκιά, στο Σώμα Ελλήνων
Προσκόπων για την δημιουργία προσκοπικού κέντρου. Η παραχώρηση θα ισχύει για οκτώ (8)
έτη.

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων οφείλει να συντηρεί το κτίριο. Εάν απαιτηθεί, αυτό θα είναι
προσβάσιμο και σε άλλους φορείς ή στην τοπική κοινωνία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1888

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Βαθμός

1 Τραμουντάνη Σοφία ΠΕ Χημικών Μηχανικών
2 Παρούτσα Ιωάννη ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
3 Μπαρμπούτης Δημήτρης ΔΕ Πληροφορικής - Προσωπικού Η/Υ
Α/Α Αναπληρωματικά Μέλη Κλάδος/Βαθμός
1 Σουφλερού Ζωή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
2 Παπαγεωργίου Νικόλαο ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
3 Φλωράκη Ιωάννη ΤΕ Πληροφορικής
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ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης για την αγορά οικοπέδου, για την εγκατάσταση του
μηχανολογικού εξοπλισμού της Π.Ε. Φωκίδας (εξ΄αναβολής).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.τ.τ. 225822/3327/ 9-
10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης αγοράς οικοπέδου, για την εγκατάσταση του

Μηχανολογικού εξοπλισμού της Π.Ε. Φωκίδας .

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς εξέφρασε την αντίθεσή του, επί του χαρακτηρισμού “εξ αναβολής”
στον τίτλο του θέματος, δηλώνοντας τα εξής: «Το θέμα δεν είναι εξ αναβολής, αλλά προκειμένου
να γίνει σαφέστερη αναφορά στους όρους της διακήρυξης…
Μας απασχολεί η ύπαρξη στην διακήρυξη όρων υπό προϋποθέσεις που διατυπώνονται με τον
σύνδεσμο « αν »
Για αυτό την θεωρούμε ασαφή και την ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1889

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Πολιτισμού
της Π.Σ.Ε. για τη συμμετοχή του στη διεθνή τουριστική έκθεση “TTWARSAW-27th
International Travel Show TT WARSAW 2019 ” στη Βαρσοβία της Πολωνίας (21 έως 23
Νοεμβρίου 2019) .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.Φ.ΣΤ/229644/761/14/10
/2019 έγγραφο της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου & Τουρισμού 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 την μετακίνηση εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Πολιτισμού κ.

Ηλία Μπουρμά προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια στη διεθνή τουριστική έκθεση
“ TTWARSAW-27th International Travel Show TT WARSAW 2019 ” στη Βαρσοβία της
Πολωνίας ( 21 έως 23 Νοεμβρίου 2019 )
(αναχώρηση-μετάβαση 20/11/2019 επιστροφή 24/11/2019). Η αναχώρηση- μετάβαση στις
20/11/2019 κρίνεται αναγκαία προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την
προετοιμασία του περιπτέρου στον εκθεσιακό χώρο και της συμμετοχής της Περιφέρειας.
Η επιστροφή στις 24/11/2019 κρίνεται αναγκαία προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες
με την ολοκλήρωση της έκθεσης.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 20/11/2019 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 24/11/2019

Στον παραπάνω μετακινούμενο θα του καταβληθούν οι δαπάνες:
α) Ημερήσιας αποζημίωσης
β) Αξία αεροπορικού εισιτηρίου
γ) έξοδα διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο
δ) έξοδα μετακίνησης
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Ο κος Χρήστος Δούρος έδωσε λευκή ψήφο, θέτοντας μαζί με τον κο Νικόλαο Μπέτσιο την
προϋπόθεση συμμετοχής, σε αυτού του είδους τις εκθέσεις και εκπροσώπων της
αντιπολίτευσης .

Ο κος Αναστάσιος Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση αναφέροντας τα εξής: «Σημειώνουμε,
σε αυτά τα ταξίδια, την έλλειψη συγκεκριμένου σχεδίου και στόχων..Επισημαίνουμε πως τέτοιες
κινήσεις φαίνονται αποσπασματικές… Πως δεν συνοδεύονται από πρόγραμμα και δεν
καταλήγουν σε έναν απολογισμό.»

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1890

ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Πολιτισμού
της Π.Σ.Ε., για τη συμμετοχή του στην 35η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “ PHILOXENIA 2019 ”
στη Θεσσαλονίκη ( 8 έως 10 Νοεμβρίου 2019).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.Φ.ΣΤ/229635/759/14/10
/2019 έγγραφο της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου & Τουρισμού Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την μετακίνηση εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Πολιτισμού κ.

Ηλία Μπουρμά προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια στην 35η Διεθνή Έκθεση
Τουρισμού “ PHILOXENIA 2019 ” στη Θεσσαλονίκη, από 8 έως 10 Νοεμβρίου 2019
(αναχώρηση από Λονδίνο-μετάβαση 7/11/2019 επιστροφή 10/11/2019) Η μετάβαση στις
7/11/2019 κρίνεται αναγκαία προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την
προετοιμασία του περιπτέρου στον εκθεσιακό χώρο και της συμμετοχής της Περιφέρειας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΦΙΞΗΣ από Λονδίνο ( όπου θα εκπροσωπήσει την Π.Σ.Ε. στην διεθνή
Τουριστική έκθεση WORLD TRAVEL MARKET (WTM) 2019 από 4 έως 6 Νοεμβρίου 2019), στη
Θεσσαλονίκη 7 /11/2019
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 10/11/2019

Στον παραπάνω μετακινούμενο θα του καταβληθούν οι δαπάνες:
α) Ημερήσιας αποζημίωσης
β) αξία αεροπορικού εισιτηρίου
γ) έξοδα διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο
δ) έξοδα μετακίνησης

Ο κος Χρήστος Δούρος έδωσε λευκή ψήφο, θέτοντας μαζί με τον κο Νικόλαο Μπέτσιο την
προϋπόθεση συμμετοχής, σε αυτού του είδους τις εκθέσεις και εκπροσώπων της
αντιπολίτευσης .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1891

ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Πολιτισμού
της Π.Σ.Ε., για τη συμμετοχή του στη διεθνή τουριστική έκθεση WORLD TRAVEL MARKET
(WTM) 2019 στο Λονδίνο (Μ. Βρετανία), από 4 έως 6 Νοεμβρίου 2019 .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.Φ.ΣΤ/235980/778/22/10
/2019 έγγραφο της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου & Τουρισμού 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 την μετακίνηση εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Πολιτισμού κ.

Ηλία Μπουρμά προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια στη διεθνή τουριστική έκθεση
WORLD TRAVEL MARKET (WTM) 2019 στο Λονδίνο (Μ. Βρετανία), η οποία θα
πραγματοποιηθεί από 4 έως 6 Νοεμβρίου 2019 (αναχώρηση-μετάβαση 3/11/2019 επιστροφή
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7/11/2019 στη Θεσσαλονίκη) Η αναχώρηση- μετάβαση στις 3/11/2019 κρίνεται αναγκαία
προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την προετοιμασία του περιπτέρου στον
εκθεσιακό χώρο και της συμμετοχής της Περιφέρειας. Η επιστροφή στις 7/11/2019 κρίνεται
αναγκαία προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με την ολοκλήρωση της έκθεσης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 3/11/2019 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 7/11/2019 στη
Θεσσαλονίκη προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια στην έκθεση ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2019
που θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως 10 Νοεμβρίου 2019 (9 σχετικό )

Στον παραπάνω μετακινούμενο θα του καταβληθούν οι δαπάνες:
α) Ημερήσιας αποζημίωσης
β) Αξία αεροπορικού εισιτηρίου
γ) έξοδα διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο
δ) έξοδα μετακίνησης και τυχόν λοιπά έξοδα συμμετοχής και εκπροσώπησης στην έκθεση.

Ο κος Χρήστος Δούρος έδωσε Λευκή ψήφο, θέτοντας μαζί με τον κο Νικόλαο Μπέτσιο την
προϋπόθεση συμμετοχής σε αυτού του είδους τις εκθέσεις και εκπροσώπων της αντιπολίτευσης .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1892

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φάνης Σπανός Δημήτριος Βουρδάνος Αναστασία Μίλη

Αριστείδης Τασιός

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Χαράλαμπος Σανιδάς

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Κατερίνα Μπατζελή

Αναστάσιος Χρονάς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΟΜΑΔΑ Β:ΤΜΗΜΑTA ΤΑΞΙ- ΔΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
Δρομολόγιο με ΤΑΞΙ για την μεταφορά μαθητών Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α
ΔΡΟ
ΜΟΛ
ΟΓΙΑ

ΤΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΔΡΟΜ
ΟΛΟΓΙ
Ο

ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΡΟΣΦΟΡ
Α

ΕΚΠΤΩΣΗ
(%)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΤΩΣΗ
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΡΟΜΟΛ
ΟΓΙΩΝ
ΣΤΗ

ΣΥΜΒΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝ
ΟΣ

ΜΕΙΟΔΟΤΗ
Σ4.1 ΒΙΝΙΑΝΗ –

ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ -
ΚΡΕΝΤΗ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΡΕΝΤΗΣ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤ
Ρ

41,79 1 41,37 354
ΧΕΙΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

46,73 1 46,26 6
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

I. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑΣΗΣ

ΑΡ.
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ
ΟΥ

Τόπος
παραλαβής

Τόπος
προορισμού

ΣΧΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΑΘΗΤ
ΕΣ 2019-
2020

Προσφορότερο
μεταφορικό

μέσου
(Λεωφορείο-

Μικρό Λεωφ-ο)

ΕΜΦΟΤΡΑ
ΧΙΛΙΟΜΕΤ

ΡΑ

Δρομολόγιο
μονό ή με
επιστροφή

ΩΡΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
/ΛΗΞΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΩ
Ν

ΣΥΝΟΔ
ΟΣ

Ημερήσιο
κόστος
άνευ
ΦΠΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣ
ΕΙΣ

1.5

ΑΝΘΟΧΩΡΙ,
ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ,
ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ,
ΘΟΥΡΙΟ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

1ο -2o ΓΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, 2ο

ΓΥΜΝ.
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ,
1ο – 3ο ΓΥΜΝ.
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, 1ο

ΕΠΑΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

30 ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 62,2 ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 8.00-14.00 124,16

ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΜΟΝΑΔΑΣ (3ο
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ)

5.11 ΚΛΕΙΔΙ-
ΑΓ.ΘΩΜΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ

ΓΕΛ
ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ,
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ,

1ο ΕΠΑΛ
ΟΙΝΟΗΣ -

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟ
Υ

50 ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 25,8 ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 8.00-14.00 102,87

ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΜΟΝΑΔΑΣ ( 1ο
ΕΠΑΛ ΟΙΝΟΗΣ –
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ)

39 ΣΚΟΥΡΤΑ -
ΕΡΥΘΡΕΣ ΛΟΥΤΟΥΦΙ ΕΕΕΕΚ ΘΗΒΑΣ 2 ΤΑΞΙ 118,6 ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 8.30 - 13.20 ΝΑΙ

(4 ώρες) 78,78
ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΣ
ΕΡΥΘΡΕΣ
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ΔΡΟΜΟ
ΛΟΓΙΟ

Τόπος
παραλαβής Τόπος προορισμού Σχολική Μονάδα

ΜΑΘΗΤ
ΕΣ 2019-
2020

Προσφορότε
ρο

μεταφορικό
μέσου

(Λεωφορείο-
Μικρό
Λεωφ-ο)

Δρομολόγιο
μονό ή με
επιστροφή

ΣΥΝΟΔ
ΟΣ

Ημερήσι
ο κόστος
άνευ
ΦΠΑ

Ποσοστό
έκπτωσης

(%)

Ημερήσιο
κόστος μετά
την έκτπωση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.4 ΛΑΦΥΣΤΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

5o Ν/Γ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ,
5ο - 8ο ΔΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, 2ο-4o
ΓΥΜΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ,
2ο ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ,

1ο ΕΠΑΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

16
ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙ

Ο

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΝΑΙ
(2,5
ώρες)

60,67 0,06 57,03

1.4 ΛΑΦΥΣΤΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

5o Ν/Γ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ,
5ο - 8ο ΔΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, 2ο-4o
ΓΥΜΝ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ,
2ο ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ,

1ο ΕΠΑΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

16
ΜΙΚΡΟ

ΛΕΩΦΟΡΕΙ
Ο

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΝΑΙ
(2,5
ώρες)

44,73 0,06 42,05

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ – ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

5.3 ΚΛΕΙΔΙ-
ΑΓ.ΘΩΜΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΓΕΛ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 20

ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙ

Ο

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 58,46 0,00 58,46

5.3 ΚΛΕΙΔΙ-
ΑΓ.ΘΩΜΑΣ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΓΕΛ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 33

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙ

Ο

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 95,60

0,00
95,60

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ - ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ
ΜΙΚΡΟ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

6.2 ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ ΘΗΒΑ

2ο ΔΣ ΘΗΒΑΣ, 6ο
ΔΣ ΘΗΒΑΣ, 1ο ΓΕΛ
ΘΗΒΑΣ, 1ο ΓΥΜΝ
ΘΗΒΑΣ, 1ο ΕΠΑΛ

ΘΗΒΑΣ

13
ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙ

Ο

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

95,50 0,00 95,50

6.2 ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ ΘΗΒΑ

2ο ΔΣ ΘΗΒΑΣ, 6ο
ΔΣ ΘΗΒΑΣ, 1ο ΓΕΛ
ΘΗΒΑΣ, 1ο ΓΥΜΝ
ΘΗΒΑΣ, 1ο ΕΠΑΛ

ΘΗΒΑΣ

13
ΜΙΚΡΟ

ΛΕΩΦΟΡΕΙ
Ο

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 59,76 0,00 59,76

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ – ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ
ΜΕΓΑΛΟ ΣΕ ΜΙΚΡΟ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

12 ΠΡΟΣΗΛΙΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ ΔΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ,
Ν/Γ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 1 ΤΑΞΙ ΜΕ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 30,74 0,00 30,74

12 ΠΡΟΣΗΛΙΟ,
ΘΟΥΡΙΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ ΔΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ,

Ν/Γ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 2 ΤΑΞΙ ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 38,75 0,00 38,75

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΜΕ ΧΛΜ.
ΑΥΞΗΣΗ

21

ΛΙΒΑΔΕΙΑ
(ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ
, ΟΣΙΟΥ

ΛΟΥΚΑ,
ΑΙΣΧΥΛΟΥ)

ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 3 ΤΑΞΙ ΜΕ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

NAI
(2ώρες) 32,22 0,00 32,22
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21

ΛΙΒΑΔΕΙΑ
(ΟΣΙΟΥ
ΛΟΥΚΑ,

ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟ
Υ 11)

ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2 ΤΑΞΙ ΜΕ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

NAI (1
ώρα) 23,97

0,00
23,97

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΜΕ ΧΛΜ.
ΜΕΙΩΣΗ

33 ΘΕΣΠΙΕΣ ΝΕΟΧΩΡΙ ΔΣ ΘΕΣΠΙΩΝ 5 ΤΑΞΙ

ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

(ΔΥΟ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕ

Σ)

23,58 0,15 20,04

33 ΘΕΣΠΙΕΣ ΝΕΟΧΩΡΙ ΔΣ ΘΕΣΠΙΩΝ 4 ΤΑΞΙ ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

11,79 0,15 10,02
ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ ΜΕ ΧΛΜ.
ΜΕΙΩΣΗ

36 ΑΛΥΚΗ -
ΞΗΡΟΝΟΜΗ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ Ν/Γ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ 0 ΤΑΞΙ ΜΕ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
52,05 0,03 50,49 ΑΔΡΑΝΕΙΑ

36 ΞΗΡΟΝΟΜΗ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ Ν/Γ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ 1 ΤΑΞΙ ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 31,92 0,03 30,96

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ-
ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ ΜΕ ΧΛΜ.
ΜΕΙΩΣΗ

49

ΑΓ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,

ΑΛΛΑΛΚΟΜΕΝ
ΕΣ

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
ΓΥΜΝ. & Λ/Τ ΑΓ.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4 ΤΑΞΙ ΜΕ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 34,02 0,00 34,02

49 ΑΛΛΑΛΚΟΜΕΝ
ΕΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
ΓΥΜΝ. & Λ/Τ ΑΓ.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
4 ΤΑΞΙ ΜΕ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 28,30 0,00 28,30
ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ ΜΕ ΧΛΜ.
ΜΕΙΩΣΗ

50
ΑΓ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,Α
ΛΑΛΚΟΜΕΝΕΣ

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ν/Γ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
ΔΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
ΓΥΜΝ. & Λ/Τ ΑΓ.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2 ΤΑΞΙ ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 34,02 0,00 34,02

50 ΑΛΑΛΚΟΜΕΝΕ
Σ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ν/Γ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
ΔΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
ΓΥΜΝ. & Λ/Τ ΑΓ.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2 ΤΑΞΙ ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 28,30 0,00 28,30

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΜΕ ΧΛΜ.
ΜΕΙΩΣΗ

57 ΕΛΛΟΠΙΑ ΘΕΣΠΙΕΣ Ν/Γ ΘΕΣΠΙΩΝ 3 ΤΑΞΙ ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

27,76 0,13 24,15

57 ΕΛΛΟΠΙΑ ΘΕΣΠΙΕΣ Ν/Γ ΘΕΣΠΙΩΝ 3 ΤΑΞΙ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

(ΔΥΟ
ΦΟΡΕΣ 13:00
ΚΑΙ 16:00

41,64
0,13

36,23
ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ ΜΕ ΧΛΜ.
ΑΥΞΗΣΗ
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59 ΣΩΛΗΝΑΡΙ -
ΠΕΤΡΑ ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΕΣΠ ΕΠΑΛ

ΑΛΙΑΡΤΟΥ 3 ΤΑΞΙ
ΜΕ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 41,69 0,04 40,02

59 ΠΕΤΡΑ ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΕΣΠ ΕΠΑΛ
ΑΛΙΑΡΤΟΥ 3 ΤΑΞΙ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 24,19 0,04 23,22

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΜΕ ΧΛΜ.
ΜΕΙΩΣΗ

63 ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙ-
ΑΛΙΑΡΤΟΣ

ΕΣΠ ΕΠΑΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-

ΕΣΠ.ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ
Λ.Τ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

2 ΤΑΞΙ ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 35,99

63 ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΑΓΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -
ΣΩΛΗΝΑΡΙ

ΕΣΠ ΕΠΑΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-

ΕΣΠ.ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ
Λ.Τ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

2 ΤΑΞΙ ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 23,26

0,00

23,26
ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ ΜΕ ΧΛΜ.
ΜΕΙΩΣΗ

ΝΕΟ 4

ΣΩΛΗΝΑΡΙ-
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ-

ΠΕΤΡΑ-
ΑΛΙΑΡΤΟΣ(ΕΓ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ
Σ ΓΡΙΒΑ-
ΓΕΦΥΡΑ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜ
ΟΥ-ΦΟΥΡΝΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ)

ΑΛΙΑΡΤΟΣ-
ΑΛΙΑΡΤΟΣ(ΟΥΛΑ
Φ ΠΑΛΜΕ - 2ο ΔΣ

ΑΛΙΑΡΤΟΥ)

1ο Ν/Γ ΑΛΙΑΡΤΟΥ,
1ο- 2ο Δ.Σ

ΑΛΙΑΡΤΟΥ
49

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙ

Ο

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΝΑΙ (4,5
ώρες) 173,93 0,32 118,27

ΝΕΟ 4

ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ-
ΠΕΤΡΑ-

ΑΛΙΑΡΤΟΣ(ΕΓ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ
Σ ΓΡΙΒΑ-
ΓΕΦΥΡΑ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜ
ΟΥ-ΦΟΥΡΝΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ)

ΑΛΙΑΡΤΟΣ-
ΑΛΙΑΡΤΟΣ(ΟΥΛΑ
Φ ΠΑΛΜΕ - 2ο ΔΣ

ΑΛΙΑΡΤΟΥ)

1ο Ν/Γ ΑΛΙΑΡΤΟΥ,
1ο- 2ο Δ.Σ

ΑΛΙΑΡΤΟΥ
44

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙ

Ο

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΝΑΙ (4
ώρες) 141,19

0,32
96,01

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΜΕ ΧΛΜ.
ΜΕΙΩΣΗ

58 ΒΑΓΙΑ ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΕΣΠ ΕΠΑΛ
ΑΛΙΑΡΤΟΥ 2 ΤΑΞΙ ΜΕ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
38,64 0,23 29,75 ΑΔΡΑΝΕΙΑ

58 ΒΑΓΙΑ ΘΕΣΠΙΕΣ ΓΕΛ ΘΕΣΠΙΩΝ 2 ΤΑΞΙ ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 11,25

0,23

8,66

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ-

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΧΛΜ. ΜΕΙΩΣΗ
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ΝΕΟ 9

ΣΑΡΑΝΤΙ-
ΧΩΣΤΙΑ -
ΘΙΣΒΗ-

ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ-
ΞΗΡΟΝΟΜΗ

ΘΕΣΠΙΕΣ-ΒΑΓΙΑ ΓΕΛ ΘΕΣΠΙΩΝ, ΓΕΛ
ΒΑΓΙΩΝ 12

ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙ

Ο

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 126,16 0,27 92,10

ΝΕΟ 9

ΧΩΣΤΙΑ -
ΘΙΣΒΗ-

ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ-
ΞΗΡΟΝΟΜΗ

ΘΕΣΠΙΕΣ-ΒΑΓΙΑ ΓΕΛ ΘΕΣΠΙΩΝ, ΓΕΛ
ΒΑΓΙΩΝ 11

ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙ

Ο

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 93,68

0,27
68,39

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ ΜΕ ΧΛΜ.
ΜΕΙΩΣΗ

ΝΕΟ 22 ΕΛΑΤΕΙΑ -
Κ.ΤΙΘΟΡΕΑ

ΣΚΑΛΙΑ ΑΗ
ΓΙΑΝΝΗ

(ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗ)

ΜΟΥΣΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

2 ΤΑΞΙ ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

58,17 0,19 47,12

ΝΕΟ 22 Κ.ΤΙΘΟΡΕΑ

ΣΚΑΛΙΑ ΑΗ
ΓΙΑΝΝΗ

(ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗ
στο δρομολόγιο

ΝΕΟ 23)

ΜΟΥΣΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

1 ΤΑΞΙ ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 64,26

0,19

52,05
ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ ΜΕ ΧΛΜ.
ΜΕΙΩΣΗ

IΙΙ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΑΔΡΑΝΕΙΑ

Α/Α
ΔΡΟΜΟΛ
ΟΓΙΩΝ

Τόπος
παραλαβής

Τόπος
προορισμού

ΣΧΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ

Προσφορότερο
μεταφορικό

μέσου
(Λεωφορείο-
Μικρό Λεωφ-

ο)

Δρομολόγιο
μονό ή με
επιστροφή

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10 ΘΟΥΡΙΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ ΔΣ
ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ

ΤΑΞΙ ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙ
Α ΤΑΞΙ

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

ΔΡ. 12

16 ΜΑΖΙ ΑΛΙΑΡΤΟΣ

2ο Ν/Γ
ΑΛΙΑΡΤΟΥ,1

ο Ν/Γ
ΑΛΙΑΡΤΟΥ

ΤΑΞΙ ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙ
Α ΤΑΞΙ

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ
Α.Π. 234/10.10.2019
ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ 2ου
Ν/Γ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
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22 ΑΡΑΧΩΒΑ -
ΔΙΣΤΟΜΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟ Ν/Γ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ,
ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΤΑΞΙ ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙ
Α ΤΑΞΙ

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ

ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΔΡ. 27 ΚΑΙ
ΝΕΟ 27

45

ΑΛΙΑΡΤΟΣ -
ΘΗΒΑ

ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ
(ΣΜΥΡΝΗΣ 47)

ΘΗΒΑ ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ
ΘΗΒΑΣ

ΤΑΞΙ ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ.

& ΣΙΑ

ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
ΕΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΛΛΟΥ ΣΤΟ ΔΡ. 43

64 ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ -
ΜΟΥΡΙΚΙ ΥΠΑΤΟ Ν/Γ ΥΠΑΤΟΥ ΤΑΞΙ ΜΕ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ.

& ΣΙΑ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΝΕΟ 6 ΚΥΡΙΑΚΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟ Ν/Γ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΤΑΞΙ ΜΕ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙ
Α ΤΑΞΙ

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΜΑΘΗΤΕΣ

ΝΕΟ 19 ΛΕΥΚΤΡΑ ΘΗΒΑ ΕΙΔΙΚΟ Ν/Γ
ΘΗΒΑΣ ΤΑΞΙ ΜΕ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΤΑΧΤΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΜΑΘΗΤΕΣ

ΝΕΟ 28 ΔΑΥΛΕΙΑ ΔΙΣΤΟΜΟ ΓΕΛ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΤΑΞΙ ΜΕ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙ
Α ΤΑΞΙ

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΜΑΘΗΤΕΣ

ΝΕΟ 31 ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ ΘΗΒΑ 7ο Ν/Γ
ΘΗΒΑΣ

ΤΑΞΙ ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΣΟΤΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

A/A
ΔΡΟΜΟ
ΛΟΓΙΩΝ

Τόπος παραλαβής Τόπος
προορισμού

Σχολική
Μονάδα

Αριθμ
ός

μεταφ
ερομέ
νων
μαθητ
ών

Προσφορότερο
μεταφορικό
μέσου

(Λεωφορείο-
Μικρό Λεωφ-ο)

ΕΜΦΟΤΡΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

Δρομολόγιο
μονό ή με
επιστροφή

ΩΡΑ
ΕΝΑΡΞΗ
Σ /ΛΗΞΗΣ
ΜΑΘΗΜ
ΑΤΩΝ

Ημερή
σιο

κόστος
άνευ
ΦΠΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

εντός πόλεως εκτός πόλεως,
ΚΜ
ΣΥΝΟ
ΛΟμικρή

κλίση
μεγάλη
κλίση

μικρή
κλίση

μεγάλη
κλίση

ΝΕΟ 44 ΔΙΟΝΥΣΟΣ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ
(ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣ
Η στην τακτική
γραμμή του
ΚΤΕΛ)

1ο ΕΠΑΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 3 ΤΑΞΙ 2 0 6,4 0 8,4

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

8.00-14.00 23,06

ΝΕΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΒΑΣΕΙ Α.Π.

2771/23.09.2019
ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ
Δ/ΝΤΡΙΑΣ ΤΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
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ΝΕΟ 45 ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΑΡΑΧΟΒΑ

1ο ΓΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ,
1ο ΕΠΑΛ

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

10 ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 0 30,5 0,5 33

ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

8.00-14.00 49,30

ΝΕΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΒΑΣΕΙ Α.Π.

5595/27.09.2019
ΕΓΚΡΙΣΗ

ΚΑΤ’ΕΞΑΙΡΕΣΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΜΑΘΗΤΗ (1ο ΓΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) ΚΑΙ

ΤΗΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ
ΑΥΞΗΣΗΣ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΡΑΧΟΒΑ
ΣΤΟ 1ο ΕΠΑΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΑΔΑ: 6Ν2Κ7ΛΗ-4ΣΨ
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