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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 21ης Ιανουαρίου 2020
Αριθμός Πρακτικού 3

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 21 Ιανουαρίου 2020, 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 Σπανού. Δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.)
12014/63/17-01-2020 πρόσκλησής του, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή κλήθηκε να αποφασίσει επί των κάτωθι
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 2ου/14-01-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 3706/13/08.01.2020 απόφασης Περιφερειάρχη,
νομίμως αναπληρούμενου, περί Διόρθωσης της με αριθμό 2076/2019 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής - Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 32428/7/07.01.2020 απόφασης Περιφερειάρχη,
νομίμως αναπληρούμενου, περί Άσκησης Αίτησης Αναστολής Εκτέλεσης της με αριθμό 138/2019
Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας - Διορισμός Δικηγόρου για την άσκηση αυτής

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 1654/1/03.01.2020 απόφασης Περιφερειάρχη,
νομίμως αναπληρούμενου, περί αντικατάστασης του δικηγόρου Βασίλειου Τσατσάνη να
παρασταθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θηβών, λόγω αδυναμίας

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 1663/2/03.01.2020 απόφασης Περιφερειάρχη,
νομίμως αναπληρούμενου, περί αντικατάστασης του δικηγόρου Βασίλειου Θεοφανόπουλου
εξαιτίας αδυναμίας του να παρασταθεί στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Α’ Τμήμα)
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ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 1667/3/03.01.2020 απόφασης Περιφερειάρχη,
νομίμως αναπληρούμενου, περί Διόρθωσης της με αριθμό 2006/2019 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής

ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός Δικηγόρου της «Περιφέρειας Στ. Ελλάδας» για παράσταση προς υποστήριξη
κατηγορίας κατά του Θεοδώρου Ξύδη του Αθανασίου, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου
Κακουργημάτων Ευβοίας

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση του μητρώου οικονομικών φορέων (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, στην
περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για το χρονικό διάστημα από 01-01-
2020 έως 31-12-2020 για εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά και του μνημονίου
συνεργασίας.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους
2020 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2020, Π.Ε. Φωκίδας .

ΘΕΜΑ 10ο: A) «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών ΠΕ
Φθιώτιδας, έτους 2020».
B) «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2020».
Γ) Ορισμός Υπολόγου Χρηματικών Ενταλμάτων (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2020, δεκτικών ΚΑΕ
01.073.0716/0717/0719/0721/0722.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 11ο: α) Απόρριψη Προσφορών Οικονομικών Φορέων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 88 του Ν.
4412/2016, β) Έγκριση Πρακτικού Ι και γ) ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου:
«Στεγανοποίηση & αποκατάσταση παροχετευτικότητας καναλιού Υλίκης Κάστρου»,
Προϋπολογισμού: 2.700.000,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση του α) 1ου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (Σ.Π. Ν.4412/2016 αρθ.186) και β) αύξηση
συμβατικού αντικειμένου λόγω μεταβολής του ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.3316/2005,
της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ» με Κ.Ε. 2016ΜΠ06600017, Π.Ε.
Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση του 1ου και τελικού Α.Π.Ε. της μελέτης: «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής
Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Αυλώνας Ν.Εύβοιας» .

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019»,
Π.Ε. Εύβοιας .

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού και όρων
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παροχής γενικών υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα
πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα έτη 2020 και
2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισμού 221.875,50 ευρώ.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1649/3/05-01-2012 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί προμήθειας άλατος για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(χιονοπτώσεις-παγετός από 05-01-2020).

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση α)Πρόωρης λύσης της αριθ. 224024/5379/12-10-2017 σύμβασης μίσθωσης
κυλικείου ΠΕ Ευβοίας, β) κήρυξης μισθωτή ως έκπτωτου και γ) παρακράτησης εγγυητικής καλής
εκτέλεσης».

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση α)διενέργειας δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την
εκμίσθωση του κυλικείου του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας και β) των όρων της συνημμένης
διακήρυξης.

ΚΟΥΝΟΠΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρακτικού αριθμ. 1/10-01-2020 της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού,
αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «Καταπολέμηση
κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2020, 2021 & 2022».

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 21ο: Συγκρότηση Επιτροπών – Οργάνων παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων
συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’
147/08.08.2016), Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 22 ο: Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών – Οργάνων διενέργειας διαδικασιών
σύναψης δημοσίων Συμβάσεων και Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, του άρθρου 221
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016), Π.Ε. Εύβοιας.

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της επιτροπής, έντεκα (11):
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Αριστείδης Τασιός και Δημήτριος Βουρδάνος και τα μέλη

Αικατερίνη Καλαντζή, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος (απουσίαζε κατά τη συζήτηση των
εκτάκτων και των θεμάτων 1-3 της ημερήσιας διάταξης), Χαράλαμπος Σανιδάς, Χρήστος Δούρος,
Βασίλειος Σιαλμάς, Δημήτριος Αναγνωστάκης, Κατερίνα Μπατζελή και Αναστάσιος Χρονάς.

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

Χρέη γραμματέα άσκησε η Ιππολύτη Μπαλκούρα του Αθανασίου, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού,
με βαθμό Β΄, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την αριθμ. πρωτ. οικ. 164195/4318/24-07-2017
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας.
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Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων Εσωτερικής
Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.
2. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε.

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Χρονάς υπενθύμισε πως, σύμφωνα με τη δέσμευση
του κ. Περιφερειάρχη, περιμένουν σήμερα και οπωσδήποτε πριν την συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου την θεματοποίηση των απαντήσεων που οφείλει σε προτάσεις, οι
οποίες έχουν κατατεθεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα στην Οικονομική Επιτροπή.

Στη συνέχεια, κατέθεσε τις γραπτές τοποθετήσεις της Παράταξής του, της «Λαϊκής
Συσπείρωσης», επί των θεμάτων της σημερινής ημερήσιας διάταξης.

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

ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση α) των πρακτικών της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής, β) παράτασης
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 237743/6830/23.10.2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005753510 2019-10-24)
σύμβασης περί «Προμήθειας εξοπλισμού κουζίνας για το Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Ι.Μ.
Χαλκίδας» και γ) παράτασης της με αριθμ. πρωτ. οικ. 237741/6829/23.10.2019 (ΑΔΑΜ:
19SYMV005753378 2019-10-24) σύμβασης περί «Προμήθειας γενικής & ειδικής επίπλωσης για
το Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Ι.Μ. Χαλκίδας».

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι οι εν λόγω δύο (2) συμβάσεις λήγουν
στις 24-01-2020 και θα πρέπει οι διαδικασίες για την παράτασή τους να ολοκληρωθούν πριν την
λήξη τους.

ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για τη συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση «7η ΕΞΠΟΤΡΟΦ - The Greek Fine Food Exhibition»,
στο εκθεσιακό κέντρο HELEXPO Mαρούσι - Αθήνα.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει το χρονικό περιθώριο για
λήψη απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της επιτροπής λόγω της καταληκτικής
προθεσμίας υλοποίησης της εν θέματι έκθεσης.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και
αποφάσισε τα παραπάνω θέματα να συζητηθούν πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 74

Ο κ. Χρονάς πρότεινε το πρώτο θέμα να συζητηθεί συμπληρωματικά της σημερινής ημερήσιας
διάταξης και όχι ως έκτακτο, αφού κοινοποιήθηκε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της
επιτροπής ήδη μια μέρα πριν τη συνεδρίαση.

ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση α) των πρακτικών της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής, β) παράτασης
της με αριθμ. πρωτ. οικ. 237743/6830/23.10.2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005753510 2019-10-24)
σύμβασης περί «Προμήθειας εξοπλισμού κουζίνας για το Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Ι.Μ.
Χαλκίδας» και γ) παράτασης της με αριθμ. πρωτ. οικ. 237741/6829/23.10.2019 (ΑΔΑΜ:
19SYMV005753378 2019-10-24) σύμβασης περί «Προμήθειας γενικής & ειδικής επίπλωσης για
το Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Ι.Μ. Χαλκίδας».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 10681/497/16-01-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. Ο κ. Δούρος ζήτησε από τον Πρόεδρο να
τον ενημερώσει για τους λόγους της αιτούμενης παράτασης.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει:
1. Τα από 15-01-2020 δύο (2) πρακτικά της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής (άρθρο
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206 παραγρ. β) του Ν. 4412/2016).
2. Την παράταση του συμβατικού χρόνου της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 237743/6830/23.10.2019

(ΑΔΑΜ: 19SYMV005753510 2019-10-24) σύμβασης περί «Προμήθειας εξοπλισμού κουζίνας για
το Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Ι.Μ. Χαλκίδας», έως τις 23-03-2020.

3. Την παράταση του συμβατικού χρόνου της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 237741/6829/23.10.2019
(ΑΔΑΜ: 19SYMV005753378 2019-10-24) σύμβασης περί «Προμήθειας γενικής & ειδικής
επίπλωσης για το Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Ι.Μ. Χαλκίδας», έως τις 23-04-2020.

Ο κ. Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση, με την αιτιολογία ότι:
1. “διαφωνεί με τη δαπάνη, αλλά και την ενασχόληση με την προμήθεια εξοπλισμού για το

Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Ι.Μ. Χαλκίδας, που είναι αρμοδιότητα και ευθύνη της εκκλησίας…,
σαφώς διαφορετικής οντότητας από εκείνης του δημοσίου,

2. η προτεινόμενη παράταση αφορά δύο διαφορετικούς προμηθευτές, με συνέπεια να
υποπτεύεται κανένας πως δεν είναι τυχαίο γεγονός, ενώ είναι αναιτιολόγητη και εισηγητικά, αλλά
και στις γνωμοδοτήσεις των επιτροπών”.

Η κ. Μπατζελή ψήφισε λευκό, δηλώνοντας πως δεν θέλει να επεκταθεί παραπάνω ή να
δώσει περαιτέρω εξηγήσεις για το θέμα.

Οι κ.κ. Αναγνωστάκης, Δούρος και Σιαλμάς δήλωσαν πως συμφωνούν με την εισήγηση
της υπηρεσίας, δεδομένου ότι δεν πρόκειται για μεγάλη παράταση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 75

Σε αυτό το σημείο, ο κ. Δούρος ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής πως στην πρόσφατη
συνεδρίαση της ΕΝΠΕ έθεσε το θέμα του οργανογράμματος των Περιφερειών, με αφορμή το
ζήτημα της κινητικότητας που πρόβαλαν οι περισσότεροι Περιφερειάρχες, θέμα που καλό θα ήταν
να συζητηθεί και στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για τη συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση «7η ΕΞΠΟΤΡΟΦ - The Greek Fine Food Exhibition»,
στο εκθεσιακό κέντρο HELEXPO Mαρούσι - Αθήνα.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 12601/589/17-01-2020
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Επί του θέματος η κ Μπατζελή ζήτησε ενημέρωση σχετικά με την εταιρεία που
διοργανώνει την εν λόγω έκθεση (π.χ. αν είναι ο μοναδικός διοργανωτής, αν έχει αναλάβει κι άλλες
εκθέσεις της Περιφέρειας κ.α.). Δήλωσε, επίσης, τα παρακάτω:

1. “Η συμμετοχή της Περιφέρειας στην ετήσια, διεθνούς χαρακτήρα έκθεση είναι σημαντική
και ανάλογη πρέπει να είναι και η προετοιμασία μας για να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα.

2. Η σημερινή παρουσίαση της συμμετοχής μας στην Ο.Ε. και η ανάθεση στο μοναδικό
γραφείο διοργάνωσης δημιουργεί ερωτηματικά. Όπως, πόσοι είναι οι συμμετέχοντες στην έκθεση
και πόσοι ανά κλάδο επιχειρηματικό, ποια είναι η οικονομική τους συνεισφορά, ποιο είναι το
κόστος ανά τετραγωνικό, ποιο είναι το πρόγραμμα, ποιος είναι ο απολογισμός της συμμετοχής μας
σε προηγούμενες εκθέσεις. Ερωτήματα τα οποία δεν απαντήθηκαν.

3. Η χρηματοδότηση της έκθεσης εκ μέρους της Περιφέρειας, με το ποσό των 31.280 €,
γίνεται από το 20%, για το οποίο έχουμε τονίσει ότι πέρα του % πρέπει να στηρίζει επενδυτικές
δράσεις”.

Ομοίως ο κ. Δούρος, από τη μια, ζήτησε να μάθει, εάν η συγκεκριμένη εταιρεία είναι η
μοναδική στην οποία έχουν ανατεθεί όλα τα περίπτερα της έκθεσης, ο κ. Χρονάς, από την άλλη,
ποιο είναι το πρόγραμμα της έκθεσης, ποιοι οι συμμετέχοντες κ.α.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας και Αντιπρόεδρος της
Επιτροπής, κ. Τασιός, απευθύνθηκε στον Αναπληρωτή Προϊστάμενο των Γενικών Δ/νσεων
Εσωτερικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε., κ. Ιωάννη Καρνάβα, ζητώντας καλύτερη εικόνα
των υπηρεσιών και πιο εμπεριστατωμένες εισηγήσεις αναφορικά με τις εκθέσεις, όπου θα
αναγράφονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών, η Οικονομική
Επιτροπή
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών μίσθωσης εκθεσιακού χώρου

241 τ.μ., ποσού 31.031,21 € με Φ.Π.Α., στην εταιρεία «Ειρήνη Μορφίρη ΕΠΕ», Υπηρεσίες
Διοργάνωσης Εκθέσεων Συνεδρίων, με διακριτικό τίτλο “RM International’’ (ΑΦΜ: 997750332,
ΔΟΥ: Γλυφάδας, που εδρεύει στην Πανιωνίας 18, T.K. 16561, Γλυφάδα), σύμφωνα με το άρθρο
32 του Ν. 4412/2016, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Έκθεση «7η
ΕΞΠΟΤΡΟΦ - The Greek Fine Food Exhibition», η οποία θα διεξαχθεί από 24 έως 26 Ιανουαρίου
2020, στο εκθεσιακό κέντρο HELEXPO Mαρούσι, στην Αθήνα.

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον Ε.Φ. 071, ΚΑΕ 9899 και την υπ’ αριθμ. 757/13-
1-2020 (ΑΔΑ: 9ΥΒΕ7ΛΗ-4Ω5, ΑΔΑΜ: 20REQ006167124) απόφαση δέσμευσης.

Ο κ. Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση, επικαλούμενος αφενός “το υψηλό κόστος της
έκθεσης, αφετέρου την έλλειψη προγραμματισμού από πλευρά της Περιφέρειας”.

Η κ. Μπατζελή δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, ζητώντας άλλη μορφή χρηματοδότησης και όχι
από το 20% της Περιφέρειας, που αφορά αποκλειστικά επενδύσεις. Επισήμανε, επίσης, την
έλλειψη πληροφορίας σχετικά με τις επιχειρήσεις, που συμμετέχουν στην εν λόγω έκθεση, σε
συνάρτηση με το κόστος.

Ο κ. Αναγνωστάκης αναφέρθηκε στο κενό των υπηρεσιών, που εντόπισε ο κ. Τασιός
προηγουμένως, και δήλωσε πως ως Παράταξη ψηφίζουν λευκό, χαρακτηρίζοντας μη οργανωμένο
και μη στοχευμένο τον σχεδιασμό της Περιφέρειας όσον αφορά στη συγκεκριμένη έκθεση.
Επιπλέον, έκανε λόγο για έλλειψη σχετικού απολογισμού και ενημέρωσης, παρά τις συνεχείς
οχλήσεις και υπενθυμίσεις του προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο κ. Δούρος δήλωσε πως ψηφίζει λευκό, επειδή ως Παράταξη είναι αντίθετοι στην άντληση
χρημάτων από το 20% της Περιφέρειας, ενώ και το κόστος της έκθεσης είναι πολύ υψηλό. Ζήτησε,
τέλος, καλύτερη ανάλυση από τις υπηρεσίες, ώστε να έχουν πληρέστερη γνώση όλων των
στοιχείων σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Ομοίως, ο κ. Σιαλμάς ψήφισε λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 76

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 2/14-01-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 2/14-01-2020 πρακτικό συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 77

Με αφορμή τη συζήτηση της επόμενης ομάδας θεμάτων, η κ. Μπατζελή επισήμανε πως
κατά καιρούς έχει τονιστεί από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης “η ανεπάρκεια, πολυπλοκότητα
και ο κατά αποκοπή τρόπος λειτουργίας των δικηγόρων της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας,
αλλά και εκείνων που εκπροσωπούν την Περιφέρεια”.

Σήμερα, συνέχισε η κ. Μπατζελή, έχουν να εγκρίνουν μία σειρά αντικαταστάσεων
δικηγόρων, θέμα που δημιουργεί “ερωτηματικά για τη διαχείριση της πρακτικής που ακολουθεί η
Περιφέρεια και για την αποτελεσματικότητά της, ώστε να μην χάνει πόρους, αλλά και σοβαρότητα”.

Ζήτησε, συνεπώς, να οργανωθεί το θέμα της νομικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας,
όπως και να δοθεί στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ή του Περιφερειακού
Συμβουλίου “αναλυτικός πίνακας ανά Περιφερειακή Ενότητα και για την περίοδο 2018-2019 και τις
αρχές του 2020, που θα περιλαμβάνει: ονόματα δικηγόρων, υποθέσεων και έκβαση αυτών, αμοιβή
τους και αξιολόγηση τους βάση της δυνατότητάς τους για στήριξη των θέσεων της Περιφέρειας”.

Στη βάση αυτή, η κ. Μπατζελή δήλωσε πως ψηφίζει λευκό στα θέματα 2 - 6, λόγω και της
ελλιπούς παρουσίασης και αιτιολόγησης των εισηγήσεων εκ μέρους των αρμόδιων υπηρεσιών.

Σε απάντηση αυτών, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι έχει ήδη προχωρήσει η διαδικασία της
πρόσληψης δικηγόρου για την Π.Ε. Φθιώτιδας, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 3706/13/08.01.2020 απόφασης Περιφερειάρχη,
νομίμως αναπληρούμενου, περί Διόρθωσης της με αριθμό 2076/2019 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής - Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Οικ.) 8473/38/14-01-
2020 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
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 3706/13/08.01.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη

Στερεάς Ελλάδας, με την οποία διορθώθηκε η με αριθμό 2076/2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε., κατά το μέρος που καθορίζει την αμοιβή του διορισθέντος δικηγόρου,
Αθανασίου Γαλανού του Δημητρίου, δικηγόρου Καρπενησίου [ΑΜ. ΔΣ. Ευρυτανίας: 38], κατοίκου
Καρπενησίου, επί της οδού Σακάλη Κωνσταντίνου, αρ. 4, ως εξής:

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του στο ποσό των 1292€ συν ΦΠΑ 24% (= 310,08), ήτοι
συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 1.602,08 €, η οποία προκύπτει ως εξής:

- Παράσταση και υπόμνημα 1.132 [566€ παράσταση συν 566€ υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή
ποσού [80€ Χ 2 =] 160 €, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.

Ο κ. Χρονάς υπενθύμισε τις παρατηρήσεις της Παράταξής του, έτσι όπως καταχωρήθηκαν
στην με αριθμό 2076/2019 προηγούμενη σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.,
δηλώνοντας πως “η συγκεκριμένη εισήγηση και πάλι δεν αναφέρεται στην ουσία της υπόθεσης και
στο τι θα υποστηρίξουν ως Περιφέρεια”.

Ωστόσο, επειδή η προτεινόμενη διόρθωση αφορά μόνο στην αμοιβή του διορισθέντος
δικηγόρου, έδωσε τη θετική του ψήφο.

Ο κ. Δούρος συμφώνησε με τον κ. Χρονά και ζήτησε για άλλη μια φορά οι εισηγήσεις της
Νομικής Υπηρεσίας να είναι πιο κατατοπιστικές και αναλυτικές, προς διευκόλυνση όλων.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε πως η παράταξη “Στερεά...Υπεροχής” αποδέχεται την
εισήγηση της υπηρεσίας.

Η κ. Μπατζελή δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 78

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 32428/7/07.01.2020 απόφασης Περιφερειάρχη,
νομίμως αναπληρούμενου, περί Άσκησης Αίτησης Αναστολής Εκτέλεσης της με αριθμό 138/2019
Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας - Διορισμός Δικηγόρου για την άσκηση αυτής

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Οικ.) 8518/39/14-01-
2020 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
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. πρωτ. (Οικ.) 32428/7/07.01.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη

Στερεάς Ελλάδας, με την οποία αποφασίστηκε:
Ι. Να ασκηθεί το ένδικο βοήθημα της αιτήσεως αναστολής κατά της με αριθμό 138/2019

απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, ενόψει της συζήτησης της ασκηθείσας έφεσης
κατά αυτής.

ΙΙ. Να διοριστεί πληρεξούσια δικηγόρος της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” η Ευθυμία
Τσατσάνη του Αναστασίου, δικηγόρος Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών: 219], κάτοικος Λαμίας επί της
οδού Σατωβριάνδου 12, με την εντολή να ασκήσει αίτηση αναστολής, ενώπιον Πρωτοδικείου
Λαμίας, κατά της με αριθμό 138/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΙΙΙ. Να καθοριστεί η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 663 € συν
ΦΠΑ 24% (= 159,12), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 822,12 €, η οποία προκύπτει ως
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εξής:
- Για την κατάθεση Αίτησης Αναστολής ποσό 107 €, 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.
- Για τη συζήτηση της Αίτησης Αναστολής στη δικάσιμο που θα οριστεί το ποσό των 236

(ποσό 134 για την Παράσταση και ποσό 102 για τη σύνταξη σημειώματος), 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.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά κατασκευή πλατείας
Γραμμένης Φθιώτιδας, το 2012, που έγινε με εντολή του τότε Αντιπεριφερειάρχη και παραμένει
απλήρωτη… Η υπόθεση κρίθηκε πρωτόδικα και φυσικά συνέστησε την πληρωμή του έργου…
Ταυτόχρονα καθόρισε ένα ποσό άμεσα καταβλητέο… Η Περιφέρεια άσκησε το νόμιμο δικαίωμά της
και έκαμε έφεση, όμως αρνήθηκε να υλοποιήσει την δικαστική απόφαση για άμεση καταβολή του
ποσού, που καθοριζόταν. Έτσι κατέληξε να κάνει ασφαλιστικά μέτρα, για να μην πληρώσει το ποσό
που πρόβλεπε η πρωτόδικη δικαστική απόφαση, το οποίο φυσικά θα κριθεί στο σύνολο της από το
Εφετείο… Αυτή η ενέργεια ήταν εξαρχής μη νόμιμη, γιατί στην ουσία η Περιφέρεια επεδίωκε να
ακυρώσει μέρος της πρωτόδικης απόφασης, αξιοποιώντας ένα ομοιόβαθμο δικαστήριο… Αυτό
επιβεβαιώθηκε με την απόρριψη των ασφαλιστικών μέτρων...”.

Ο ίδιος διερωτάται “πώς επιλέχτηκε η συγκεκριμένη διαδικασία, που επιβάρυνε την
Περιφέρεια με δικαστική δαπάνη 1000 περίπου ευρώ…”.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι, “επειδή ο αντίδικος είναι
γνωστός του και για την αποφυγή οποιασδήποτε σκέψης για μεροληψία”, απέχει από την
ψηφοφορία.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε πως η παράταξη “Στερεά...Υπεροχής” αποδέχεται την
εισήγηση της υπηρεσίας.

Η κ. Μπατζελή δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 79

Σε αυτό το σημείο, εισήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής ο κ.
Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 1654/1/03.01.2020 απόφασης Περιφερειάρχη,
νομίμως αναπληρούμενου, περί αντικατάστασης του δικηγόρου Βασίλειου Τσατσάνη να
παρασταθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θηβών, λόγω αδυναμίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Οικ.) 8608/40/14-01-
2020 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
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. πρωτ. (Οικ.) 1654/1/03.01.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη

Στερεάς Ελλάδας, με την οποία αποφασίστηκε:
(i) Να διοριστεί, σε αντικατάσταση του διορισθέντος δια της 2013/2019 απόφασης της

Οικονομικής Επιτροπής Βασίλειου Τσατσάνη, πληρεξούσια δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» η Ελένη Παπαγεωργίου του Μιλτιάδη, δικηγόρος Λιβαδειάς [Α.Μ. Δ.Σ. Λιβαδειάς: 205],
κάτοικος Λιβαδειάς, επί της οδού Γεωργαντά 4 και Πρωτέως, η οποία να την εκπροσωπήσει στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Θηβών, στη δικάσιμο της 9/01/2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα,
με την εντολή να αποκρούσει την από 4 Οκτωβρίου 2019 και με αριθμό κατάθεσης 367/ΕΦΜ/2019
έφεση που άσκησαν ο Ευάγγελος Κοροπούλης και η Αναστασία συζ. Περικλή Κοροπούλη,
συντάσσοντας προτάσεις, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι
κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Να καθοριστεί η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
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απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 500 € συν
ΦΠΑ 24% (=120), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 620 €, η οποία προκύπτει ως εξής:

- Παράσταση και προτάσεις 260 € [130 € παράσταση συν 130 € προτάσεις], 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 €, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον ανωτέρου δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη
και της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.

Ο κ. Χρονάς υπενθύμισε την τοποθέτηση της Παράταξής του, έτσι όπως καταχωρήθηκε
στην με αριθμό 2013/2019 προηγούμενη σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.,
και ψήφισε θετικά.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε πως η παράταξη “Στερεά...Υπεροχής” αποδέχεται την
εισήγηση της υπηρεσίας.

Η κ. Μπατζελή δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 80

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 1663/2/03.01.2020 απόφασης Περιφερειάρχη,
νομίμως αναπληρούμενου, περί αντικατάστασης του δικηγόρου Βασίλειου Θεοφανόπουλου
εξαιτίας αδυναμίας του να παρασταθεί στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Α’ Τμήμα)

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Οικ.) 8668/41/14-01-
2020 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
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 1663/2/03.01.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη

Στερεάς Ελλάδας, με την οποία αποφασίστηκε:
(i) Να διοριστεί, σε αντικατάσταση του διορισθέντος δια της 2007/2019 απόφασης της

Οικονομικής Επιτροπής Βασίλειου Θεοφανόπουλου, πληρεξούσια δικηγόρος της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας» η Ευαγγελία Καλαντζή του Κωνσταντίνου, δικηγόρος Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας:
364], κάτοικος Λαμίας, επί της οδού Καποδιστρίου, αρ. 3, η οποία θα την εκπροσωπήσει στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Α’ Τμήμα), στη δικάσιμο της 9/01/2020 ή σε κάθε μετ’
αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 27 Ιουνίου 2013 και με αριθμό
δικογράφου ΠΡ170/28-06-2013 προσφυγή που άσκησε ο Χρήστος Χαλκιάς, συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της
απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Να καθοριστεί η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, ως είχε οριστεί με την με αριθμό
1580/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 309 € συν ΦΠΑ 24%
(=74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 383,16 €, η οποία προκύπτει ως εξής:

- Παράσταση και υπόμνημα 149 € [64 € παράσταση συν 85 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή
ποσού [80€ Χ 2 =] 160€, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “πρόκειται για παράβαση διατάξεων του νόμου περί νόθευσης
του πετρελαίου που βρέθηκε στο λεωφορείο Δ.Χ., ιδιοκτησίας του Χρήστου Χαλκιά, με πετρέλαιο
θέρμανσης” και δήλωσε πως δεν έχει αντίρρηση.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε πως η παράταξη “Στερεά...Υπεροχής” αποδέχεται την
εισήγηση της υπηρεσίας.

Η κ. Μπατζελή δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 81

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 1667/3/03.01.2020 απόφασης Περιφερειάρχη,
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νομίμως αναπληρούμενου, περί Διόρθωσης της με αριθμό 2006/2019 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Οικ.) 8693/42/14-01-
2020 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
Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 1667/3/03.01.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη

Στερεάς Ελλάδας, με την οποία αποφασίστηκε:
(i) Να διορθωθεί η με αριθμό 2006/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατά το

μέρος που καθορίζει την εντολή της δικηγόρου Ευαγγελίας Καλαντζή του Κωνσταντίνου,
δικηγόρου Λαμίας [ΑΜ. ΔΣ. Λαμίας: 364], κάτοικου Λαμίας, επί της οδού Καποδιστρίου, αρ. 3, η
οποία να εκπροσωπήσει την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας (Α’ Τμήμα), στη δικάσιμο της 9/01/2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα.

(ii) Να αντικατασταθεί το εσφαλμένο ‘’με την εντολή να αποκρούσει την από 15 Ιουλίου
2013 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ175/15-07-2013 προσφυγή που άσκησε ο Δημήτριος
Σπυρίδωνος”, στο ορθό ‘’με την εντολή να αποκρούσει την από 8 Δεκεμβρίου 2016 και με αριθμό
δικογράφου ΑΓ279/9-12-2016 αγωγή που άσκησε ο Λουκάς Αυγέρης”.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “πρόκειται για διοικητικό πρόστιμο κατόπιν παράβασης
διατάξεων του νόμου περί νόθευσης του πετρελαίου, που βρέθηκε στη δεξαμενή στο πρατήριο
υγρών καυσίμων, ιδιοκτησίας του Δημητρίου Σπυρίδωνος, με πετρέλαιο θέρμανσης και δήλωσε
πως δεν έχει αντίρρηση.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε πως η παράταξη “Στερεά...Υπεροχής” αποδέχεται την
εισήγηση της υπηρεσίας.

Η κ. Μπατζελή δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 82

ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός Δικηγόρου της «Περιφέρειας Στ. Ελλάδας» για παράσταση προς υποστήριξη
κατηγορίας κατά του Θεοδώρου Ξύδη του Αθανασίου, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου
Κακουργημάτων Ευβοίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 8651/44/14-01-
2020 έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Σε συνέχεια της με αριθμό 180/6-02-2017 απόφασής της και πλέον μετά τη θέσπιση του

Νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, άρθρο 82, 83, 63 επ., διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την Ελένη Θαλασσινού του Αντωνίου, δικηγόρο Χαλκίδας (Α.Μ.
263), κάτοικο Χαλκίδας, Σαλονικιού 4, προκειμένου να παρασταθεί στη δικάσιμο της 18-02-2020
και σε κάθε μετ’ αναβολή ή διακοπή ορισθείσα, με την εντολή να παρασταθεί ενώπιον του
Τριμελές Εφετείου Κακουργημάτων Ευβοίας κατά την εκδίκαση της ποινικής υπόθεσης (υπ’ αριθμ.
Β15/204 ποινική δικογραφία), με κατηγορούμενο τον Θεόδωρο Ξύδη του Αθανασίου, υπάλληλο
της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Εύβοιας, κάτοικο Χαλκίδας (οδός
Φιλίππου Β αρ. 88, περιοχή Μακεδονικά), για υποστήριξη της κατηγορίας, καθώς η «Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας» διατηρεί αξίωση κατά του άνω κατηγορουμένου προς αποκατάσταση της
επελθούσας σε εκείνη ζημίας αλλά και ηθικής βλάβης.

Ο κ. Χρονάς χαρακτήρισε την εισήγηση “ατελή, διότι δεν αναφέρει την συγκεκριμένη
κατηγορία σε βάρος του διοικητικού υπαλλήλου και δεν τεκμηριώνει την συσχέτισή της με τα
υπηρεσιακά του καθήκοντα…”. Ωστόσο, έδωσε τη θετική του ψήφο”.

Ομοίως, ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε πως η παράταξη “Στερεά...Υπεροχής” αποδέχεται
την εισήγηση της υπηρεσίας.

Η κ. Μπατζελή έδωσε θετική ψήφο.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 83

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση του μητρώου οικονομικών φορέων (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, στην
περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για το χρονικό διάστημα από 01-01-
2020 έως 31-12-2020 για εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά και του μνημονίου
συνεργασίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 5355/222/10-01-2020
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 το μητρώο οικονομικών φορέων (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές στην περιοχή
ευθύνης της Π.Ε. Φθιώτιδας, για το χρονικό διάστημα από 1-01-2020 έως 31-12-2020, για την
εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά και του μνημονίου συνεργασίας, λόγω
συμπλήρωσης του μητρώου και διόρθωσης στοιχείων του, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Φ.Μ. ΕΔΡΑ.

1 ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 062748109 ΛΑΜΙΑ

2 ΑΥΓΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 030519830 ΠΕΛΑΣΓΙΑ

3 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΕ 999352903 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ 146 ΛΑΜΙΑ

4 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 045881918 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

5
ΑΝΕΣΤΑΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του Ι.

110949066 ΑΤΑΛΑΝΤΗ

6
ΑΝΕΣΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ι.

129387329 ΑΤΑΛΑΝΤΗ

7 ΑΝΕΣΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡ. 049736050 ΑΤΑΛΑΝΤΗ

8
ΑΝΕΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩ.

018894029 ΑΤΑΛΑΝΤΗ

9 ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΔΕΑΣ κ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΕ

099700889 ΜΑΛΕΣΙΝΑ

10 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 300213200 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ – ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑ

11 ΒΕΛΑΩΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 101942610 ΛΑΜΙΑ

12 ΒΑΓΕΝΑ ΠΟΛΥΔΩΡΑ 117697076 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΙΑΣ

13 ΓΚΛΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 157533562 ΛΑΜΙΑ

14 ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ 999352398 ΑΓΡΑΦΩΝ 24 ΛΑΜΙΑ

15 ΓΙΑΝΝΟΘΑΝΑΣΗΣ Α.& Ι. ΟΕ 091809692 ΛΕΥΚΑΔΑ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

16 ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ LOGISTICS ΑΕ 095256598 ΒΙ.ΠΕ ΛΑΜΙΑΣ

17 ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 301633763 ΜΑΚΡΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

18 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 041955320 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΘ/ΔΑΣ

19 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ηλ. 065106837 ΑΤΑΛΑΝΤΗ

20 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικ. 301631745 ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ

21 ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 030012476 ΚΟΜΠΟΤΑΔΕΣ ΦΘ/ΔΑΣ

22 ΓΛΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 018894540 ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ

23 ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 130573756 ΛΑΜΙΑ
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24 ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 014642818 ΛΑΜΙΑ

25 CERMA JANI 126995803 ΑΡΑΧΩΒΑ

26 ΔΑΡΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 020026866 ΜΑΡΤΙΝΟ

27 ΔΕΡΒΕΝΑΓΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 017810363 ΔΑΥΛΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

28 ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 094413212 ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 56 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

29 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 034728574 ΚΗΡΙΝΘΟΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑ

30 ΔΡΑΧΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 063022702 ΤΖΑΒΕΛΑ 4 ΛΑΜΙΑ

31 ΑΦΟΙ ΔΡΟΣΟΥ ΟΕ 92488299 ΔΑΜΑΣΤΑ

32 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 039787410 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ

33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 094192029 ΚΡΙΕΖΗ 56 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

34
ΖΗΜΙΑΝΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ-

ΑΓΓΕΛΟΣ
300689299 ΑΝΩ ΑΓΟΡΙΑΝΗ ΔΟΜΟΚΟΥ

35 ΖΟΡΜΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 008768969 ΗΣΑΙΑ 1 ΛΑΜΙΑ

36 ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 112405046 ΡΟΖ.ΑΓΓΕΛΗ 40 ΛΑΜΙΑ

37 ΘΩΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ 081320830 ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ

38 ΘΩΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 038574326 ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ

39 ΖΥΓΟΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣ 045301770 4 ΧΛΜ ΠΕΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΛΑΜΙΑΣ

40 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΞΑΝΘΗ 101910948 ΣΚΑΡΦΕΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

41
ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΕΧΝ.

ΕΜΠ. ΑΕ
99357235-081990954 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΛΗΝΟΥ 18 ΘΕΣ/ΚΗ

42 ΚΑΛΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0325540047 ΛΕΩΝΙΔΟΥ 66 ΛΑΜΙΑ

43
ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε 094140715 ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΑ 5 ΛΑΜΙΑ

44 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Ο.Ε 092385526 ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

45 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝ.&ΣΙΑ ΟΕ 999352208 ΛΑΜΙΑ

46 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ 049432599 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

47 ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 034751412 ΑΓ.ΣΩΣΤΗΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ

48 ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 301606681 ΙΝΑΧΟΥ 2 ΛΑΜΙΑ

49 ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΗΛΙΑΣ 041955804 ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ

50 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 101925175 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1 ΛΑΜΙΑ

51 ΑΦΟΙ ΑΘ. ΚΑΥΚΙΑ ΟΕ 082716035 ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 26 ΛΑΜΙΑ

52 ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 042742218 ΗΣΑΙΑ 129 ΛΑΜΙΑ

53 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ TRAVEL
PLUS

117687790 ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 18 ΛΑΜΙΑ

54 ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 040694800 ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ

55 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 059928435 ΓΡΑΜΜΕΝΗ

56 ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 074623722 ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 22 ΛΑΜΙΑ

57 ΚΟΥΤΣΟΒΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ. 065697497 ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 10 ΛΑΜΙΑ

58 ΚΟΥΚΗΣ ΙΣΙΔ.& ΑΘΑΝ. ΟΕ 082550995 ΑΧΙΝΟΣ ΦΘ/ΔΑΣ

59 ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΠΕ 998439550 ΛΑΜΙΑ

60 ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 105941455 ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

61 Λ.ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε 099510603 ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗ 3 ΛΑΜΙΑ

ΑΔΑ: ΩΗΜΧ7ΛΗ-349
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62 ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 034556133 ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ

63 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 044333941 ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΩΝ 26 ΛΑΜΙΑ

64 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 037034975

ΟΙΤΗ

65 ΛΕΛΕΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 117608991 ΛΑΜΙΑ

66 ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ 041857245 ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

67 CAS ABETE ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 997947189 ΛΑΜΙΑ

68 ΛΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 050449573 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ

69 ΜΑΛΑΒΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 066852487 1 ΧΛΜ ΝΕΟ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ

70 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΕΠΕ 800443520 ΣΤΥΛΙΔΟΣ 4 ΛΑΜΙΑ

71 ΜΕΡΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 101948810 ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 26 ΛΑΜΙΑ

72 ΜΠΛΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 047808249 ΜΥΛΟΙ ΦΘ/ΔΑΣ

73 ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜ.&ΣΙΑ ΟΕ 800783631 ΔΟΜΟΚΟΣ

74
ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 026703309 ΔΟΜΟΚΟΣ

75
ΜΠΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

076938440 ΕΛΑΤΕΙΑ

76 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 044397950 ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ 1 ΛΑΜΙΑ

77 ΜΟΥΣΤΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 039295624 ΑΡΧΑΝΙ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

78 ΝΙΑΒΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 130553874 ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΩΝ 26 ΛΑΜΙΑ

79 ΝΙΑΒΗΣ ΗΛΙΑΣ 142358629 ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΩΝ 26 ΛΑΜΙΑ

80 ΝΤΟΥΒΑΣ ΣΤ.& ΣΙΑ Ο.Ε 997945111 ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ

81 ΞΕΝΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 046264999 ΦΟΥΡΝΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

82 ΠΑΠΑΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 151617470 ΑΤΑΛΑΝΤΗ

83 ΠΑΣΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 042195556 ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ

84 ΠΑΣΠΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 163805945 ΜΑΛΕΣΙΝΑ

85 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 042741117 ΓΛΥΦΑ ΦΘ/ΔΑΣ

86 ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 028607784 ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ

87 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 079785017 ΚΑΛΒΟΥ 14 ΛΑΜΙΑ

88
ΠΑΡΗΓΟΡΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΟΦΙΑ
045438158 ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ

89 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε
ΙΝΤΕΡΚΑΤ

999917261 ΓΡΑΒΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

90 ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 133684486 ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

91 ΠΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 041956223 ΠΤΕΛΕΑ

92 ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 049554879 ΚΡΕΣΝΑΣ 4 ΑΤΑΛΑΝΤΗ

93 ΠΑΤΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 025152417 ΚΡΕΣΝΑΣ 4 ΑΤΑΛΑΝΤΗ

94 PROKLOS GMBH 997010551 ΑΛΑΜΑΝΑΣ 10 ΧΑΙΔΑΡΙ ΑΘΗΝΑ

95 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 092199268 ΑΒΕΡΩΦ 7 ΛΑΜΙΑ

96 ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 039431004 ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 4 ΛΑΜΙΑ

97 ΡΕΒΕΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 049729579 ΣΤΥΛΙΔΑ

98 ΡΕΒΕΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 022149272 219 ΧΛΜ ΑΘ.-ΘΕΣ/ΚΗΣ

99 ΡΗΓΑΣ ΗΛΙΑΣ 301631745 ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 19 ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ

100 ΡΗΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 022150062 ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ

ΑΔΑ: ΩΗΜΧ7ΛΗ-349
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101 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 156855332 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ

102 ΡΟΥΣΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 110931432 ΜΑΡΤΙΝΟ

103 ΣΙΔΕΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 073834078 ΛΟΚΡΙΔΑ ΜΑΡΤΙΝΟ

104 ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ 101913453 ΤΣΙΛΑΛΗ 4 ΛΑΜΙΑ

105 ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 037411969 ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΤΙΘΩΡΕΑ

106 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 045158831 Τ.Κ.ΠΑΥΛΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ

107 ΣΤΕΡΕΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε 094228332 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ 32 ΛΑΜΙΑ

108 ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ 082766917 3 ΧΛΜ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - ΛΑΜΙΑΣ

109 ΣΤΟΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 043463461 ΡΟΔΙΤΣΑ ΛΑΜΙΑΣ

110 ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 049983730 ΑΤΑΛΑΝΤΗ

111 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 101939689 ΛΑΜΙΑ ΣΤΥΛΙΔΟΣ 6Α

112 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 059268477 ΑΔΑΝΩΝ 13 ΛΑΜΙΑ

113 ΣΥΛΕΒΙΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 036764581 ΛΕΥΚΑΔΑ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

114 Χ ΚΑΙ Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι. Δ.
ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ - ΓΕΡ. Ε.

998986190 ΠΕΥΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 19

115 ΤΣΙΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 038796494 ΚΑΡΑΤΖΑΒΕΛΟΥ 141 ΡΟΔ.ΛΑΜΙΑ

116 ΤΖΑΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 110906619 ΜΑΡΤΙΝΟ

117 ΤΖΟΥΤΖΟΥΡΑΚΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 110927222 ΜΑΡΤΙΝΟ ΦΘ/ΔΑΣ

118 ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 038958893 ΓΑΡΔΙΚΙ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ

119 ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ 094275308 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ 69 ΛΑΜΙΑ

120 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 045039276 ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΩΛΟΣ

121 ΤΣΩΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 999352398 ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΜ.ΒΟΥΡΛΑ

122 ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 048092972 ΚΑΙΣΑΡ.& ΝΑΞΙΩΤΗ 5 Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑ
ΛΑΜΙΑ

123 ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ 044395746 ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ 1 ΛΑΜΙΑ

124 ΤΣΙΓΚΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε 999691218 ΝΤΑΜΑΡΙΑ ΛΑΜΙΑΣ

125
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΕ
90009421 ΛΕΩΣΘΕΝΟΥΣ 36 ΛΑΜΙΑ

126 ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 022590264 ΛΕΥΚΑΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

127 ΦΑΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 053942768 ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ

128 ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 117660009 ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 2 ΛΑΜΙΑ

129 ΧΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 026707474 ΛΑΜΙΑ

130 VD TRANS OIL ΑΕ ΧΑΛΚΙΑΣ
ΔΗΜ. 099509143 ΤΣΑΡΟΥΧΟΚΑΜΠΟΣ ΛΑΜΙΑ

131 ΨΑΡΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 046076847 ΜΑΛΕΣΙΝΑ

132 ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 045882257 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ

133 ΜΠΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 076938440 ΕΛΑΤΕΙΑ

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως ως Παράταξη δεν έχουν αντίρρηση. Υπενθύμισε, πάντως, την
πρόταση που έχουν διατυπώσει για τη διαμόρφωση δημόσιας υπηρεσίας με καλό εξοπλισμό και
επαρκή στελέχωση, με τεχνικές δυνατότητες συντήρησης, τεχνικών παρεμβάσεων και κατασκευών,
που θα περιορίσει τις ανάγκες αναθέσεων σε ιδιώτες…

ΑΔΑ: ΩΗΜΧ7ΛΗ-349
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 84

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους
2020 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2020, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 7812/215/14-01-
2020 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 παροχή

υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην Π.Ε. Φωκίδας, κατά το Οικονομικό Έτος
2020, από τον ειδικό Φορέα 073, ως κατωτέρω:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Η δαπάνη αφορά την
έκδοση Χρηματικού

Εντάλματος
Προπληρωμής (Χ.Ε.Π)

για την αποστολή
δειγμάτων αίματος και
σπλάχνων Το αριθμ.
πρωτ.οικ. Έγγραφο

6178/949/13-01-2020 της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής

02.04.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

500,00 40.000,00 13.963,23 25.536,77

2
.

Η δαπάνη αφορά την
έκδοση Χρηματικού

Εντάλματος
Προπληρωμής (Χ.Ε.Π)
για την προμήθεια

παραβόλων ΚΤΕΟ και
κάρτας καυσαερίων των

οχημάτων της
Περιφερειακής Ενότητας
Φωκίδας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας Το
αριθμ. πρωτ.οικ.

Έγγραφο
7526/211/13.01.2019 της
Δ/νσης Διοικητικού-

Οικονομικού

02.04.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

1.000,00 40.000,00 14.463,23 24.536,77

3

Η δαπάνη αφορά την
έκδοση Χρηματικού

Εντάλματος
Προπληρωμής (Χ.Ε.Π)
για την πληρωμή διοδίων
για τα Οχήματα της της
Περιφερειακής Ενότητας
Φωκίδας της Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας .
Το αριθμ. πρωτ.οικ.

Έγγραφο
7533/212/13.01.2019 της
Δ/νσης Διοικητικού-

Οικονομικού

02.04.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

1.000,00 40.000,00 15.463,23 23.536.77

4
.

Η δαπάνη αφορά την
επιστροφή παραβόλου

στον Καραγιάννη Ευθύμιο
που κατατέθηκε σε
λογαριασμό τη

Π.Ε .Φωκίδας για έκδοση

02.04.073.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

32,00 1.000,00 0,00 968,00
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βεβαίωση αναγγελίας
επαγγελματικών

δικαιωμάτων από την
Διεύθυνση Ανάπτυξης η
οποία είναι αναρμόδια
σύμφωνα με το αριθμ.

1814/θ.1/1792/11.12.201
9 έγγραφο της

5
.

Η δαπάνη αφορά την
ανάληψη πολυετούς
υποχρέωσης για την

«Παροχή υπηρεσιών για
τον από εδάφους

δολωματικό ψεκασμό
ελαιοδέντρων, στα

πλαίσια του
Προγράμματος
Συλλογικής

Καταπολέμησης του
Δάκου Ελιάς, ετών 2020

και 2021 στην Π.Ε.
Φωκίδας»

2020 :110.937,75 ,2021:
110.937,75

(ΑΔΑΜ:20REQ00613670
5 2020-01-08)

Πολυετής Δέσμευση Το
αριθμ. πρωτ.οικ.

Έγγραφο 5373/41/10-
01-2020 της Δ/νσης

Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής

02.04.073.5241.
01

Δαπάνες
προστασίας

ελαιοπαραγωγή
ς

110.937,75 195.000,00 5.420,00 78.642,25

6
.

Η δαπάνη αφορά την
«Παροχή υπηρεσιών για

τον έλεγχο των
δακοπληθυσμών με την
μέθοδο της παγιδοθεσίας
με παγίδες τύπου Mcphail

στους ελαιώνες στα
πλαίσια του

προγράμματος
Συλλογικής

καταπολέμησης του
δάκου της Ελιάς έτους
2020 στην Π.Ε Φωκίδας
(ΑΔΑΜ:20REQ00615212
7 2020-01-13) Το αριθμ.
πρωτ.οικ. Έγγραφο

5091/39/10-01-2020 της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής

02.04.073.5241.
01

Δαπάνες
προστασίας

ελαιοπαραγωγή
ς

21.999,36 195.000,00 116.357,75 56.642,89

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 135.469.13 511.000,00 165.667,44 209.863,45

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 85

ΘΕΜΑ 10ο: A) «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ
Φθιώτιδας, έτους 2020».
B) «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2020».
Γ) Ορισμός Υπολόγου Χρηματικών Ενταλμάτων (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2020, δεκτικών ΚΑΕ
01.073.0716/0717/0719/0721/0722.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 7488/441/14-01-2020
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κ. Μπατζελή ζήτησε στη δαπάνη 2 του σκέλους Α) να διατηρηθεί η πίστωση, ύψους
550,00 €, αλλά να οριστεί άλλος Περιφερειακός Σύμβουλος για να συμμετάσχει στην Έκθεση 28η
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AGROTICA 2020 και όχι ο κ. Α. Βελισσαρίου, που είναι πρόεδρος της Αγροδιατροφικής. Πρόκειται
για θέμα αρχής, δήλωσε η ίδια, και θέμα ιδιότητας κατά τον Πρόεδρο της επιτροπής, ο οποίος
συμφώνησε μαζί της.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει:
A) Την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, που

πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην Π.Ε. Φθιώτιδας κατά το Οικονομικό Έτος 2020, ως
κατωτέρω:

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝ
ΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη έκδοσης ΧΕΠ
μετακίνησης του
Αντιπεριφερειάρχη
Επιχειρηματικότητας &
Εξωστρέφειας για
συμμετοχή του στην
Έκθεση 28η
AGROTICA 2020 (30/1-
2/2/2020) στην
Θεσσαλονίκη

Έγγραφο 1773/6/7-1-
2020 Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης
Απασχόλησης
Εμπορίου &
Τουρισμού

02.01.073.0
716.01

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

300,00

2

Δαπάνη έκδοσης ΧΕΠ
μετακίνησης
περιφερειακού
συμβούλου για
συμμετοχή του στην
Έκθεση 28η
AGROTICA 2020 (30/1-
2/2/2020) στην
Θεσσαλονίκη

Έγγραφο 1773/6/7-1-
2020 Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης
Απασχόλησης
Εμπορίου &
Τουρισμού

02.01.073.0
716.01

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

550,00

3

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για άσκηση
της αριθμ. 138/2019
αίτησης Αναστολής
Εκτέλεσης (σύμφωνα
με την αριθμ 2428/7/7-
1-2020 Απόφαση
Περιφερειάρχη Στ.
Ελλάδας)

Έγγραφο 2428/7/7-1-
2020 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

02.01.073.0
871.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

822,12

ΑΔΑ: ΩΗΜΧ7ΛΗ-349



18

Β) Την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, που
πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην Π.Ε. Φθιώτιδας κατά το Οικονομικό Έτος 2020, ως
κατωτέρω:

2. Ορίζει υπόλογο:
α) τον κ. Μάριο Πολύζο, Προϊστάμενο του Τμήματος Απασχόλησης της Δ/νσης Δια Βίου

Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού, για τη διαχείριση των δαπανών που
αναφέρονται στο παράρτημα Α (Α/Α: 1, 2) της παρούσας, περί εξειδίκευσης πίστωσης,

4

Δαπάνη έκδοσης ΧΕΠ
για πληρωμή διοδίων ,
πινακίδων και ελέγχου
ΚΤΕΟ

Έγγραφο 5025/201/10-
1-2020 Δ/νσης
Τεχνικών Έργων

02.01.073.0
899.01

10.000,00 198.036,93 87.095,24 110.941,69

5

Δαπάνη προμήθειας
συστημάτων σκίασης
στο γραφείο της
Γενικής Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας
και στο γραφείο της
Δ/νσης Κοινωνικής
Μέριμνας Π.Σ.Ε.

Έγγραφο 9/5357/10-1-
2020 Γενικής Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας

02.01.073.1
699.01

Λοιπές
προμήθειες 1.000,00 25.000,00 2.915,00 22.085,00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 12.672,12

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+ΑΝΑΜΟΡ
ΦΩΣΕΙΣ

ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη συμμετοχής Π.Σ.Ε.
στην διεθνή έκθεση
Τροφοδοσίας και
Εξοπλισμού των
Ξενοδοχείων και των
μονάδων μαζικής εστίασης
HORECA 2020 (7-10/2/2020)
στο Εκθεσιακό Κέντρο
Metropolitan στα Σπάτα

Έγγραφο 8007/37/14-1-2020
Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης
Απασχόλησης Εμπορίου &
Τουρισμού

20REQ006155098 2020-01-
14

02.01.071.9899.
01

Λοιπές δαπάνες
(20% Έργα
Περιφέρειας )

8.111,15

2

Δαπάνη υλοποίησης έργου
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ”

Έγγραφο 291890/2872/20-
12-2019 Δ/νσης
Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού

19REQ006049707 2019-12-
17

02.01.071.9899.
01

Λοιπές δαπάνες
(20% Έργα
Περιφέρειας )

72.500,00 3.210.000,00 2.471.384,72 738.615,28

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 80.611,15
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β) την κ. Ελευθερία Σταματίου, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, για τη διαχείριση
των δαπανών που αναφέρονται στο παράρτημα Α (Α/Α: 4) της παρούσας, περί εξειδίκευσης
πίστωσης.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως ψηφίζει όλα τα παραπάνω, πλην της δαπάνης 1 του σκέλους Β),
με την αιτιολογία ότι “δεν αφορά την Περιφέρεια, αλλά τα επιμελητήρια και ιδιωτικά επιχειρηματικά
συμφέροντα”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 86

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 11ο: α) Απόρριψη Προσφορών Οικονομικών Φορέων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 88 του Ν.
4412/2016, β) Έγκριση Πρακτικού Ι και γ) ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου:
«Στεγανοποίηση & αποκατάσταση παροχετευτικότητας καναλιού Υλίκης Κάστρου»,
Προϋπολογισμού: 2.700.000,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 6314/277389/9-12-2019
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Τον λόγο πήρε αρχικά η κ. Μπατζελή, η οποία δήλωσε ότι διαφωνούν ως Παράταξη με
την “σκοπιμότητα του έργου, αλλά και επί της διαδικασίας που ακολουθήθηκε. Μία διαδικασία που
δημιουργεί ερωτηματικά για την διαφάνεια και το όφελος της Περιφέρειας από τον διαγωνισμό
αυτού του έργου”.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι:
1. “Η Περιφερειακή Αρχή, το 2014, ανέθεσε και έλαβε πρόταση για την Στρατηγική Βιώσιμη

Ανάπτυξη της Κωπαΐδας από την εταιρεία “Πέππας”. Βάση της πρότασης αυτής, στην οποία θα
βασίζονταν και όλες οι αναπτυξιακές και επενδυτικές παρεμβάσεις για ό, τι αφορούσε τα αρδευτικά
έργα, αναφερόταν μόνο σε κλειστά αρδευτικά συστήματα.

2. Στην πρώτη φάσης υλοποίησης, που περιλαμβάνει την άρδευση από υδάτινους πόρους
της Υλίκης, αναφέρεται σε κλειστό αρδευτικό σύστημα για την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων,
προστασίας περιβάλλοντος. Πρόταση που βρίσκει σύμφωνη και την ΕΥΔΑΠ, λόγω της χρήσης της
Υλίκης για τον αστικό πληθυσμό.

3. Η στεγανοποίηση και το σύνολο του έργου δεν ανταποκρίνονται στην σταδιακή
υλοποίηση των αρδευτικών κλειστών συστημάτων, αλλά είναι αποσπασματικό και περιορισμένης
χρήσης.

Η κ. Μπατζελή συνέχισε σχετικά με τη διαδικασία και την εισήγηση, καταθέτοντας τα εξής:
1. “Έχουν διατυπώσει με σαφήνεια την άποψή τους στη συνεδρίαση της Οικονομικής

Επιτροπής στις 12-11-19, όπου συμμετείχε ο κ. Μπέτσιος.
2. Το ότι δεν αιτιολόγησαν και δεν απάντησαν οι δύο (2) πρώτες εργοληπτικές εταιρείες,

των οποίων οι προσφερόμενες εκπτώσεις τους δεν ήταν πολύ μεγαλύτερες από προσφορές άλλων
έργων και τις οποίες έχουμε εγκρίνει, δημιουργούν ερωτηματικά.

3. Δεν γνωρίζουν, εάν η επιτροπή ζήτησε απαντήσεις επί των προβλεπόμενων
ερωτημάτων του άρθρου 88.

4. Η εταιρεία “ΙΜΙΑ ΑΕ” που αιτήθηκε τον έλεγχο κατά αυτή των ΑΧΠ, τι γνώριζε, όταν
μάλιστα το κριτήριο επιλογής -καλώς ή κακώς- ήταν βάση του κριτηρίου της οικονομικότερης
προσφοράς;

5. Βάση της εισήγησης, η Περιφέρεια θα έχει απώλεια περίπου 730.000 € (-27,6%)”.
Στη βάση των ανωτέρω αιτιολογήσεων, η κ. Μπατζελή πρότεινε την ακύρωση του εν λόγω

διαγωνισμού και την προκήρυξή του με νέες προδιαγραφές, όπως αναλύθηκε παραπάνω,
καταψηφίζοντας συγχρόνως την εισήγηση της υπηρεσίας.

Συνέχισε ο κ. Χρονάς, ο οποίος υπενθύμισε την τοποθέτηση της Παράταξής του στην
λήψη της με αριθμ. 1926/2019 προηγούμενης σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

“Οι μεγάλες εκπτώσεις, που εμφανίζονται ορισμένες φορές, επιβάλλουν ξεχωριστή
φροντίδα στην παρακολούθηση εκτέλεσης του έργου και στην ποιότητα του αποτελέσματος. Πέραν
τούτου, όμως, παραπέμπουν και σε σκέψεις για το πώς λειτουργεί ο ανταγωνισμός των
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εργοληπτών υπερβαίνοντας το νόμιμα όρια, ακόμη και με την αξιοποίηση αδυναμιών ή κενών της
μελέτης”.

Σε αυτή την βάση, θεωρούν ως Παράταξη “δόκιμη και εύστοχη την εισήγηση της Τεχνικής
Υπηρεσίας, σημειώνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη επεξεργασίας της μελέτης, της τεχνικής
περιγραφής και του προϋπολογισμού του έργου”. Για αυτό, δεν έχουν αντίρρηση στην εισήγηση.
“Στην υλοποίηση αυτής της διαδικασίας, όμως, σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής
Διαγωνισμού, αντί του πρώτου μειοδότη με έκπτωση 52%, ανακηρύσσεται προσωρινός μειοδότης
ο τρίτος, με έκπτωση 23,59 %. Αυτό έχει άμεση συνέπεια η Περιφέρεια να χάνει το 28,41% της
έκπτωσης, δηλαδή 767.070 €… Συνεπώς, ο διαγωνισμός είναι ασύμφορος και οφείλουν να τον
ακυρώσουν…

Για αυτό, ο κ. Χρονάς δήλωσε πως καταψηφίζει την εισήγηση και πρότεινε την ακύρωση
του διαγωνισμού.

Ο κ. Αναγνωστάκης υιοθέτησε όλο το προηγούμενο πολιτικό σκεπτικό και αναφέρθηκε
στο “αντιφατικό και παράδοξο των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής”, δεδομένου ότι
απορρίπτεται ένα υψηλό ποσοστό έκπτωσης, για να ανακηρυχθεί μειοδότης η τρίτη κατά σειρά
εργοληπτική επιχείρηση! Ως Παράταξη έχουν ζητήσει εξηγήσεις και διακρίνουν πως “υπάρχει
μεγάλη ανάγκη το Περιφερειακό Συμβούλιο να συζητήσει συνολικά το συγκεκριμένο ζήτημα”.

Στη βάση αυτή, δήλωσε πως καταψηφίζει την εισήγηση.
Ο κ. Σιαλμάς ζήτησε να μη δοθεί το έργο στην 3η εταιρεία, μετά την άρνηση των δύο

πρώτων οικονομικών φορέων να αιτιολογήσουν την προσφορά τους, δηλώνοντας πως “είναι
καλύτερα να συνταχθεί νέα μελέτη και να επαναληφθεί η διαδικασία, προκειμένου να αποφευχθεί
οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία μεταξύ των εταιρειών”.

Στη βάση αυτή, δήλωσε πως καταψηφίζει την εισήγηση.
Ο κ. Δούρος ζήτησε “να βρεθεί μια φόρμουλα, ώστε να ξεκαθαρίσουν οι κανόνες και τα

κριτήρια με τα οποία θα αποφασίζουν τελικά ως Οικονομική Επιτροπή. Εφόσον υπάρχει κάτι ενιαίο
- σταθερό, δεν θα καλούνται κάθε φορά να αποφασίζουν διαφορετικά. Είναι ένα θέμα που
απασχολεί όλη την Περιφέρεια και πρέπει να συζητηθεί άμεσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο”.

Η κ. Καλαντζή δήλωσε πως “δεν μπορεί να μη δεχτεί την εισήγηση της υπηρεσίας, τη
στιγμή που αυτή είναι η πλέον αρμόδια να γνωρίζει το θέμα και καμία απόδειξη δεν υπάρχει ότι
κάποιου είδους συμφωνία έγινε μεταξύ των δύο πρώτων εταιρειών”.

Ο κ. Αποστολόπουλος ζήτησε να ληφθούν γενναίες αποφάσεις, καθώς υπάρχουν
παθογένειες που πρέπει να λυθούν.

Μετά από τη διαλογική συζήτηση που καταγράφτηκε παραπάνω και την αναφορά του
Προέδρου: α) στην κατασκευαστική - αναπτυξιακή παράμετρο του έργου, β) στην πρόβλεψη της
αιτιολόγησης που αναγράφει ο Ν. 4412 και γ) στο γεγονός της μη κατάπτωσης των εγγυητικών
επιστολών, η Οικονομική Επιτροπή αποδέχτηκε την πρότασή του για επανάληψη του
διαγωνισμού και

αποφασίζει ομόφωνα
Την επανάληψη του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 87

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση του α) 1ου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ (Σ.Π. Ν.4412/2016 αρθ.186) και β) αύξηση
συμβατικού αντικειμένου λόγω μεταβολής του ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.3316/2005,
της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ» με Κ.Ε. 2016ΜΠ06600017, Π.Ε.
Εύβοιας .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 7275/188/Φ.Ε./13-
01-2020 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 (Σ.Π.) με αύξηση κατά 5.213,00 € του συμβατικού

αντικειμένου, μόνο λόγω μεταβολής του ΦΠΑ από 19% σε 24%, του έργου: «Μελέτη διευθέτησης
Σαρανταπόταμου», όπως συντάχθηκε για συνολική δαπάνη 238.453,00€ με ΦΠΑ.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 88

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση του 1ου και τελικού Α.Π.Ε. της μελέτης: «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής
Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Αυλώνας Ν.Εύβοιας» .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 4627/75/3-01-2020
έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Σχέδιο Χωρικής

και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Αυλώνας Ν.Εύβοιας», συνολικού
ποσού 277.581,00€ πλέον Φ.Π.Α. (με το ΦΠΑ) σε σχέση με την αρχική αμοιβή της μελέτης
(206.132,00€ πλέον ΦΠΑ), που επιφέρει μια διαφορά ποσού 71.449,00€ πλέον ΦΠΑ ή ποσού
88.596,76€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (στο 24%), όπως αυτός συντάχθηκε από τη Δ/νουσα
Υπηρεσία.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “ο συγκεκριμένος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας προβλέπει αύξηση
του φυσικού αντικειμένου της μελέτης, συμπεριλαμβάνοντας μεγαλύτερη έκταση (σχεδόν διπλάσια
της προβλεπόμενης)..., μια και δημιουργήθηκε η ανάγκη πρόσθετης γεωλογικής μελέτης. Αυτό
σημαίνει αύξηση του κόστους κατά 73.000 €. Γύρω από αυτό υπήρξε διαφωνία μεταξύ των
μελετητών και συγκεκριμένη τοποθέτηση της Τεχνικής υπηρεσίας υπέρ της μιας άποψης, που
λύθηκε δικαστικά…”.

Σε αυτή τη βάση, συμφωνούν ως Παράταξη με τον Ανακεφαλαιωτικό πίνακα, αλλά ζητούν
“συγκεκριμένες διευκρινήσεις για την τεχνική προετοιμασία της Υπηρεσίας όσον αφορά στο Σχέδιο
Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής πόλης του Αυλώνα”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 89

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019»,
Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 7282/190/13-01-
2020 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 την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση εθνικού

& επαρχιακού οδικού δικτύου βόρειας Εύβοιας για τα έτη 2018-2019», μέχρι 29-02-2020, λόγω
των έντονων βροχοπτώσεων της χειμερινής περιόδου, οι οποίες δημιούργησαν απαγορευτικές
συνθήκες ως προς την κατάσταση του εδάφους, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση των εργασιών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 90
ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού και όρων
παροχής γενικών υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα
πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα έτη 2020 και
2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισμού 221.875,50 ευρώ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 8368/221/14-01-
2020 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:
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α) Τη διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού σε ευρώ, με κριτήριο την
χαμηλότερη τιμή, για την «Παροχή υπηρεσιών, για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό
ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, τα
έτη 2020 και 2021 στην Π.Ε. Φωκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 221.875,50 €.

Β) Τους όρους του διαγωνισμού, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο σχέδιο της διακήρυξης.
Γ) Την πολυετή δέσμευση για τον ανωτέρω διαγωνισμό, ως εξής:

Ε.Φ. 04.073 ΚΑΕ 5241:
για το έτος 2020, ποσού 110.937,75 €
για το έτος 2021, ποσού 110.937,75 €

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως ως Παράταξη δεν έχουν αντίρρηση. Διερωτάται, όμως, “γιατί
υπάρχει άρνηση να πραγματοποιηθεί σύσκεψη εκπροσώπων των δήμων, των συνεταιρισμών και
των συνδικαλιστικών οργανώσεων των αγροτών που σχετίζονται με την καλλιέργεια ελιάς,
προκειμένου να αξιολογηθεί το πρόγραμμα δακοκτονίας και να ληφθούν αναγκαία πρόσθετα μέτρα
που θα διασφαλίζουν την παραγωγή”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 91

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 8897/478/14-01-2020
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 τα πρωτόκολλα παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας από

τροποποιημένες συμβάσεις, όπως αναφέρονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα:

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

IRIS CLEAN OE-
ΜΑΡΓ.
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
& ΣΙΑ ΟΕ

ΑΦΜ: 998354580

8.133,84 2476/31-12-2019 19SYMV004938159

ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΠΣΕ ΣΤΗ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΒΑΣΕΙ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.
35231/1428/14-
02-2019
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως απέχουν ως Παράταξη από την ψηφοφορία, με την αιτιολογία
ότι “τα πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες
επιτροπές, που συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες. Συνεπώς, κανένα νόημα δεν έχει η
αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 92
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1649/3/05-01-2012 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί προμήθειας άλατος για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(χιονοπτώσεις-παγετός από 05-01-2020).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 3680/9/8-01-2020
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας) προς την
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Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 1649/3/05-01-2020 (και όχι 2012, όπως εκ παραδρομής

αναγράφτηκε) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας, με την οποία αποφασίστηκε η
προμήθεια άλατος, 350 τόνων, με τιμή 54,00 € ανά τόνο (συνολικής αξίας 21.357,00 € με το ΦΠΑ),
για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων (χιονοπτώσεις - παγετός από 5-01-2020)
από τον Ευάγγελο Κατσιάδα (ΑΦΜ: 043358220, Δ.Ο.Υ.: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ), παραδοτέου εντός των
ορίων της Π.Ε. Ευρυτανίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Ευρυτανίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 93

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση α) Πρόωρης λύσης της αριθ. 224024/5379/12-10-2017 σύμβασης μίσθωσης
κυλικείου ΠΕ Ευβοίας, β) κήρυξης μισθωτή ως έκπτωτου και γ) παρακράτησης εγγυητικής καλής
εκτέλεσης»

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 3899/52/9-01-2020
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
Α) Εγκρίνει την πρόωρη λύση της αριθμ. 224024/5379/12-10-2017 σύμβασης μίσθωσης

κυλικείου της Π.Ε. Εύβοιας με την εταιρεία “ΑΦΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΣΟΚΟΥ Ο.Ε.”, σε συνέχεια της
με αριθμ. πρωτ. 1847/10/7-01-2020 αιτήσεώς της.

(Με την πρόωρη λύση της σύμβασης η μισθώτρια εταιρεία δεν απαλλάσσεται από την
καταβολή όλων των τυχόν ανεξόφλητων ενοικίων, τα οποία οφείλει να αποπληρώσει άμεσα βάσει
της αριθμ. 224024/5379/12-10-2017 σύμβασης μισθώσεως. Σε περίπτωση μη καταβολής των
οφειλομένων, θα εφαρμοστούν από την Π.Ε. Εύβοιας οι διατάξεις του Νόμου περί είσπραξης
δημοσίων εσόδων).

Β) Κηρύσσει τη μισθώτρια εταιρεία “ΑΦΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΣΟΚΟΥ Ο.Ε.” έκπτωτη, λόγω
πρόωρης λύσης της σύμβασης, με υπαιτιότητα της μισθώτριας, βάσει του άρθρου 4 της σχετικής
συναφθείσας σύμβασης.

Γ) Εγκρίνει την παρακράτηση υπέρ της Π.Ε. Εύβοιας της με αριθμ. Νο 771/10-10-2017
εγγυητικής καλής εκτέλεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Γραφείο Παρ/κών 263-
ΧΑΛΚΙΔΑΣ), συνολικού ποσού 841,20 €, βάσει του άρθρου 4 της σχετικής συναφθείσας
σύμβασης.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως δεν έχουν αντίρρηση ως Παράταξη, εφόσον η λύση της εν λόγω
σύμβασης γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 94
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση α) διενέργειας δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την
εκμίσθωση του κυλικείου του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας και β) των όρων της συνημμένης
διακήρυξης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 5478/105/10-01-
2020 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:
A. τη διενέργεια δημόσιου, ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του

κυλικείου του Μεγάρου της Π.Ε. Εύβοιας,
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Β. τους όρους του σχετικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το σχέδιο της διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 95

ΚΟΥΝΟΠΟΚΤΟΝΙΑ:

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρακτικού αριθμ. 1/10-01-2020 της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού,
αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «Καταπολέμηση
κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2020, 2021 & 2022».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 10/6314/13-01-2020
έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. Το υπ’ αριθμ. 1/10-01-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης

προσφορών του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τα έτη 2020, 2021 & 2022», που αφορά στην αξιολόγηση των
δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων.

2. Τη συνέχιση του διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών
προσφορών της εταιρείας “ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΕ”, αφού η συνολική βαθμολογία (106,15) που
έλαβε η τεχνική προσφορά της, κρίνεται επαρκής.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως “τους κάνει εντύπωση που υπήρξε μόνο ένας διαγωνιζόμενος
και περιμένουν την άποψη των στελεχών της Περιφέρειας, που ασχολούνται με το θέμα”.
Ταυτόχρονα, υπενθύμισε την πρόταση της Παράταξής του για διερεύνηση της δυνατότητας
εκσυγχρονισμού των μεθόδων κουνουποκτονίας.

Διερωτάται, τέλος, “γιατί υπάρχει άρνηση υλοποίησης την πρότασής τους για
πραγματοποίηση σύσκεψης εκπροσώπων των δήμων, προκειμένου να αξιολογηθεί το πρόγραμμα
κουνουποκτονίας και να ληφθούν τα αναγκαία πρόσθετα μέτρα, που θα διασφαλίζουν την
αποτελεσματικότητά της”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 96

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 21ο: Συγκρότηση Επιτροπών – Οργάνων παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων
συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’
147/08.08.2016), Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 6610/195/13-01-
2020 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
Συγκροτεί τις παρακάτω επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων

συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’
147/08.08.2016), Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:

Α. Τριμελή επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας υγρών καυσίμων
(κίνησης και θέρμανσης) της Π.Ε. Εύβοιας, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
(Διακήρυξη με αρ. πρωτ. Οικ. 230084/6621/14-10-2019 ΑΔΑΜ: 19PROC005704889 2019-10-15)
και μέχρι την ολοκλήρωσή της (συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων), αποτελούμενη
από τους παρακάτω υπαλλήλους:
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1. Γκιζάνη Νικόλαο, κλάδου ΔΕ Τεχνικών – Εργοδηγών Α’, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον
Κριτσιμά Διαμαντή, κλάδου ΤΕ Τοπογράφων - Μηχανικών Α’.
2. Αδάμ Γεώργιο, κλάδου ΔΕ Μηχανικών Αυτοκινήτων Α’, αναπληρούμενο από την Βασιλείου
Ελένη, κλάδου Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών Α’.
3. Υφαντή Ευάγγελο, κλάδου Υ.Ε. Οδηγών Γ’, αναπληρούμενο από τον Παλιούρα Κωνσταντίνο,
κλάδου Υ.Ε. Οδηγών – Χειριστών Γ’.

Β. Τριμελή επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής παροχής υπηρεσιών &
προμηθειών οχημάτων «leasing και ελεύθερου εμπορίου (μεταχειρισμένων & καινούργιων)»,
για τις ανάγκες της Π.Ε. Εύβοιας, μέχρι την ολοκλήρωση της με ΑΔΑΜ: 17SYMV002117358 2017-
10-19 σύμβασης, (συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων), αποτελούμενη από τους
παρακάτω υπαλλήλους:

1. Βεζύρη Νικόλαο, κλάδου ΔΕ Εργοδηγών Α’, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον Σοφιάνωφ
Γεώργιο, κλάδου ΤΕ Μηχανικών – Μηχανολόγων Μηχανικών Α’.
2. Κωστόπουλο Γεώργιο, κλάδου ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών Α’, αναπληρούμενο από τον Μανή
Δημήτριο, κλάδου ΤΕ Εργοδηγών Α’.
3. Αδάμ Γεώργιο, κλάδου ΔΕ Μηχανικών Αυτοκινήτων Α’, αναπληρούμενο από τον Βουγιουκαλάκι
Ιωάννη, κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών Α’.

Έργο των Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών είναι
α) η παρακολούθηση και η παραλαβή πάσης φύσεως προμηθειών, σύμφωνα με τα οριζόμενα της
παρ. 11β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και β) η παραλαβή υπηρεσιών, σύμφωνα με τα
οριζόμενα του άρθρου 219 και της παρ. 11δ, του άρθρου 221 του Ν.4412/2016

Οι παραπάνω επιτροπές υποχρεούνται στη σύνταξη Πρωτοκόλλου παραλαβής είτε
προμήθειας υλικών, είτε παροχής υπηρεσιών και στην έγκαιρη υποβολή αυτού, υπογεγραμμένο
σε πέντε (5) αντίτυπα, συνοδευόμενο από διαβιβαστικό έγγραφο της εκάστοτε αρμόδιας
επιτροπής παραλαβής, στο Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Εύβοιας.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως οι εν λόγω επιτροπές προβλέπονται από τον νόμο. Ωστόσο, ως
Παράταξη προτείνουν για τη συγκρότησή τους αλλά και για την αναζωογόνηση της λειτουργίας
τους, τα παρακάτω:
• Κατάρτιση πίνακα δυνάμενων να στελεχώσουν επιτροπές.
• Εξαίρεση όσων διώκονται πειθαρχικά ή υπάρχουν καταγραμμένες παρατηρήσεις και
παράπονα πολιτών σε βάρος τους.
• Κλήρωση στην διάρκεια συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο κ. Αναγνωστάκης, ομοίως, ζήτησε να μην λαμβάνονται υπόψη μόνο τα τυπικά προσόντα
των υπαλλήλων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 97
ΘΕΜΑ 22ο: Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών – Οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης
δημοσίων Συμβάσεων και Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, του άρθρου 221 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016), Π.Ε. Εύβοιας .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 6606/194/13-01-
2020 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. Συγκροτεί τις παρακάτω γνωμοδοτικές επιτροπές διενέργειας διαδικασιών σύναψης

δημοσίων συμβάσεων και αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, του άρθρου 221 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016), Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:

Α. Τριμελή γνωμοδοτική επιτροπή διενέργειας/αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των
συνοπτικών διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών και των διαδικασιών
διαπραγμάτευσης που διενεργεί η Π.Ε. Εύβοιας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και μέχρι
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την ολοκλήρωση των διαγωνισμών που θα έχουν ήδη επιληφθεί, αποτελούμενη από τους
παρακάτω υπαλλήλους:

1. Κεβρεκίδη Γεώργιο, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχ/κών Α’, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από
την Λαυρεντάκη Μαριάνθη , κλάδου ΤΕ Ιχθυοκομίας & Αλιείας Α’.

2. Κουτσούκου Μαρίνα, κλάδου ΠΕ Μηχαν/γων Μηχ/κών Α’, αναπληρούμενη από την
Καραντώνη Αργυρώ, κλάδου ΠΕ Γεωπονίας Α’.

3. Σιδηρόπουλο Γεώργιο, κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού Γ’, αναπληρούμενο από τον
Πετρόπουλο Γεώργιο, κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού Α’.

 Το τρίτο μέλος της επιτροπής και το αναπληρωματικό του θα έχουν την ευθύνη της
γραμματειακής υποστήριξης της ως άνω επιτροπής.
Οι αρμοδιότητες της ανωτέρω επιτροπής ορίζονται στο 221 § 1 & 2 του Ν. 4412/2016

(ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016).

Β. Τριμελή γνωμοδοτική επιτροπή διενέργειας/αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των
ανοικτών διαγωνισμών (άνω και κάτω των ορίων) προμηθειών και παροχής υπηρεσιών πλην
της Μεταφοράς Μαθητών (με οποιαδήποτε διαγωνιστική διαδικασία, τεχνική και εργαλείο επιλεγεί
από την Αναθέτουσα, ανοικτός ή ΔΣΑ ή Συμφωνία Πλαίσιο κλπ) και των διαδικασιών
διαπραγμάτευσης που διενεργεί η Π.Ε. Ευβοίας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και μέχρι
την ολοκλήρωση των διαγωνισμών που θα έχουν ήδη επιληφθεί, αποτελούμενη από τους
παρακάτω υπαλλήλους:

1. Ανδρίτσου Παρασκευή, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού Α’, ως Πρόεδρο,
αναπληρούμενη από τον Κυπαρισσόπουλο Ιωάννη, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχ/κών Α’.

2. Ντζαμίλη Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ Μηχ/κών Περιβάλλοντος Α’, αναπληρούμενο από τον
Χατζηστεφάνου Ανέστη , κλάδου ΤΕ Επισκεπτών Υγείας Α’.

3. Γεδεών Ιωάννα, κλάδου ΠΕ Γεωπονίας Α’, αναπληρούμενη από τον Ιωσηφίδη Μιχάλη,
κλάδου ΔΕ Τεχνικών Μηχανολογίας Α’.

 Το τρίτο μέλος της επιτροπής και το αναπληρωματικό του θα έχουν την ευθύνη της
γραμματειακής υποστήριξης της ως άνω επιτροπής.
Οι αρμοδιότητες της ανωτέρω επιτροπής ορίζονται στο άρθρο 221 § 1 & 2 του Ν.

4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016).

Γ. Τριμελή γνωμοδοτική επιτροπή διενέργειας/αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των
ανοικτών διαγωνισμών (άνω και κάτω των ορίων, με οποιαδήποτε διαγωνιστική διαδικασία,
τεχνική και εργαλείο επιλεγεί από την Αναθέτουσα, ανοικτός ή ΔΣΑ ή Συμφωνία Πλαίσιο κλπ), για
την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
της Π.Ε. Εύβοιας, για τα σχολικά έτη 2020-2023, καθώς και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης,
τόσο για τα άγονα όσο και για τα νέα δρομολόγια που θα προκύψουν μετά τους διαγωνισμούς
που διενεργεί η Π.Ε. Εύβοιας, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και μέχρι την ολοκλήρωση των
διαγωνισμών που θα έχουν ήδη επιληφθεί, αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους:

1. Γίγα Κων/νο, κλάδου ΤΕ Μηχανικών Γ’, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από την
Παλαιολόγου Όλγα, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών Α’.

2. Μανώλη Δημήτριο, κλάδου Π.Ε. Μηχαν/γων Μηχ/κών Α’, αναπληρούμενο από την
Φεργάδη Άννα, κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού Α’.

3. Θεοδώρου Αλέξανδρο, κλάδου ΠΕ Κτηνιατρικής Α’, αναπληρούμενο από την
Χατζηπροδρόμου Μαρία, κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού Α’.

 Γραμματέας της ως άνω επιτροπής ορίζεται η Λαγουδάκη Ελένη κλάδου ΤΕ Διοικητικού -
Λογιστικού Α’, αναπληρούμενη από τον Ντούρμα Ευστράτιο, κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων
Μηχ/κών Α’.
Οι αρμοδιότητες της ανωτέρω επιτροπής ορίζονται στο Άρθρο 221 § 1 & 2 του Ν.

4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016).

Δ. Τριμελή γνωμοδοτική επιτροπή αξιολόγησης των ενστάσεων και προσφυγών του
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άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών προμηθειών και παροχής
υπηρεσιών που διενεργεί η Π.Ε. Εύβοιας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και μέχρι την
ολοκλήρωση των διαγωνισμών που θα έχουν ήδη επιληφθεί, αποτελούμενη από τους παρακάτω
υπαλλήλους:

1) Σταυρίδη Συμεών, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού Α’, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο
από τον Παπουτσή Αθανάσιο, κλάδου ΠΕ Μηχανικών Η/Υ Α’.

2) Κοτσιμπού Μαρία, κλάδου Π.Ε. Μηχανικών Χωροταξίας Περιφερειακής Ανάπτυξης &
Πολεοδομίας Α’, αναπληρούμενη από την Πόγκα Ερασμία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού –
Οικονομικού Β’.

3) Παναγουλάκη Σταυρούλα, κλάδου Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών Α’, αναπληρούμενη από την
Αργυροπούλου Μελάγια, κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού Α’.

 Το τρίτο μέλος της επιτροπής και το αναπληρωματικό του θα έχουν την ευθύνη της
γραμματειακής υποστήριξης της ως άνω επιτροπής.
Οι αρμοδιότητες της ανωτέρω επιτροπής ορίζονται στα Άρθρα 127 και 221 § 11

περίπτωση α’ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016).

Οι παραπάνω Α, Β, Γ και Δ Επιτροπές υποχρεούνται στη σύνταξη Πρακτικών των
πεπραγμένων τους, υπογεγραμμένων σε πέντε (5) αντίτυπα και στην έγκαιρη υποβολή αυτών
συνοδευόμενα από διαβιβαστικό έγγραφο της εκάστοτε αρμόδιας επιτροπής, στο Τμήμα
Προμηθειών της Π.Ε. Εύβοιας.

2. Εγκρίνει τις εν λόγω γνωμοδοτικές επιτροπές Διενέργειας/Αξιολόγησης Διαδικασιών
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών και Αξιολόγησης
Ενστάσεων και Προσφυγών όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών της Π.Ε. Εύβοιας (άρθρο 221
του Ν. 4412/2016/ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016).

Η ισχύς της υπ’ αριθμ. Γ. επιτροπής θα εκκινεί από την έγκρισή της, ενώ η ισχύς των
υπολοίπων επιτροπών (Α, Β, Δ) θα εκκινεί από 11-2-2020.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως οι εν λόγω επιτροπές προβλέπονται από τον νόμο. Ωστόσο, ως
Παράταξη προτείνουν για τη συγκρότησή τους αλλά και για την αναζωογόνηση της λειτουργίας
τους, τα παρακάτω:
• Κατάρτιση πίνακα δυνάμενων να στελεχώσουν επιτροπές.
• Εξαίρεση όσων διώκονται πειθαρχικά ή υπάρχουν καταγραμμένες παρατηρήσεις και
παράπονα πολιτών σε βάρος τους.
• Κλήρωση στην διάρκεια συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο κ. Αναγνωστάκης, ομοίως, ζήτησε να μην λαμβάνονται υπόψη μόνο τα τυπικά προσόντα
των υπαλλήλων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 98
Πριν τη λήξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος πρότεινε η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020, στις 11:00 π.μ., στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6 - 8, Λαμία), πρόταση
που ομόφωνα έγινε δεκτή από τα μέλη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 99
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Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας και προ ημερήσιας διάταξης λύεται η παρούσα
συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φάνης Σπανός Αριστείδης Τασιός Ιππολύτη Μπαλκούρα

Δημήτριος Βουρδάνος

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Χαράλαμπος Σανιδάς

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Κατερίνα Μπατζελή

Αναστάσιος Χρονάς
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