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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 20ης Φεβρουαρίου 2020

Αριθμός Πρακτικού 7

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος
όροφος - Λαμία), σήμερα 20 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη 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.) 36233/245/17-02-
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 υπ΄ αριθμ. 6/11-02-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο:Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τμήμα Α3) [σχετικά με την
Αίτηση Ακύρωσης του Αποστόλου Τσιάμη]

ΘΕΜΑ 3ο:Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την
Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΑΚΑΡ ΑΕΒΕ»]

ΘΕΜΑ 4ο:Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τμήμα Α3) [σχετικά με την
Αίτηση Ακύρωσης της κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΑΒΕΤΕ – ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»]

ΘΕΜΑ 5ο:Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την
Προσφυγή του Λεωνίδα Δουγέκου]
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ΘΕΜΑ 6ο:Αίτημα για διορισμό Δικηγόρου προς διενέργεια δικαστικών ενεργειών, σχετικά με την
απαλλοτρίωση για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση δρόμου από Ν.Ε.Ο. – Μαρτίνο – Λάρυμνα» στο
Ν. Φθιώτιδας

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 29596/164/ 7 Φεβρουαρίου 2020 απόφασης
Περιφερειάρχη, νομίμως αναπληρούμενου, περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών [Αίτηση
Ασφαλιστικών Μέτρων της Διονυσίας Λάμπρου]

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας » υποέργο 14
(μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα έτη
2018-2019) αποχιονισμοί

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας » υποέργο 14
(μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα έτη
2018-2019) καθαρισμός κοίτης υδατορέματος

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 26752/72/05-02-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας για απευθείας ανάθεση εργασιών προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας» Υποέργο 14
(μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα έτη
2018-2019) για αποχιονισμό και φόρτωση άλατος

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας»Υποέργο 14
(μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα έτη
2018-2019) για αποχιονισμό

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας»Υποέργο 14
(μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα έτη
2018-2019) για αποχιονισμό και φόρτωση άλατος

ΘΕΜΑ 14ο:΄Εγκριση της υπ΄αριθμ. 28787/87/07-02-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας για διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών(χιονοπτώσεις-
παγετός),Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5819/255112/01-11-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων(καθαρισμός ρεμάτων και τάφρων, καθαρισμός λαδιών από οδόστρωμα) από 01/11/2019
στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 26471/101/04-02-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον αποχιονισμό και ρίψη άλατος, οδών αρμοδιότητας
Π.Ε. Βοιωτίας από 05-02-2020 έως 08-02-2020, στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Βοιωτίας.
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ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού διακοσίων έντεκα χιλιάδων εξακοσίων
τριάντα ευρώ και μηδέν λεπτών (211.630,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την πληρωμή
εργασιών εκτάκτων αναγκών (αποχιονισμός και ρίψη άλατος) στην ευρύτερη περιοχή του Νομού
Βοιωτίας, αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας από 11/12/2019 έως 31/12/2019

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 26139/54/05-02-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων που
προέκυψαν από χιονοπτώσεις - παγετός από 05/02/2020 Π.Ε. Ευρυτανίας

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας» Υποέργο 14
(μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα έτη
2018-2019)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου
Πολιτικών», προϋπολογισμού 74.400,00€ Π.Ε.Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και
ποταμών Ν. Εύβοιας- Γ΄ Φάση» προϋπολογισμού 455.493,42€ με ΦΠΑ του έργου «Συντήρηση –
Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών από φερτά υλικά της
Π.Ε. Εύβοιας»

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση Οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας» υποέργο «Συντήρηση
αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος, υποδομών και σήμανσης στις εθνικές οδούς»,
προϋπολογισμού 3.500.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο « Προμήθεια άλατος 2019», της Π.Ε.
Ευρυτανίας και κατακύρωση της σύμβασης, προϋπολογισμού 67.709,60 € με ΦΠΑ,

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας 2018» προϋπολογισμού
3.240.000,00€ με ΦΠΑ

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση 1) της Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού και των λοιπών συμβατικών τευχών
του έργου: «Συντήρηση και λειτουργία αντλιοστασίων άρδευσης Κωπαϊδας αρδευτικής περιόδου 2020»
Προϋπολογισμού 74.400,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
2)Ορισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας ως υπηρεσίας που θα διενεργήσει τη δημοπρασία για την ανάθεση του έργου του
θέματος,Π.Ε. Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση δημοπράτησης του 44ου Υποέργου με τίτλο: «Ενίσχυση θεμελίωσης και επισκευή
γέφυρας ποταμού Ξηριά επί της Ε.Ο. 77 Χαλκίδας-Ιστιαίας» στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου Π.Ε. Εύβοιας»προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με ΦΠΑ

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, του έργου «Κατασκευή
τεχνικών-κρασπεδορειθρών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας»
προϋπολογισμού 240.000,00 με ΦΠΑ

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση πτερυγοτοίχων
γεφυρών μέσου ρου Βοιωτικού Κηφισσού»,έως 31-05-2020 προϋπολογισμού 100.000,00€ Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διασταύρωση
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Μαρμαρίου-Μαρμάρι»έως 30-03-2020 Π.Ε. Εύβοιας

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου Νότιας Εύβοιας για το έτος 2017» έως 30-04-2020 Π.Ε. Εύβοιας

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης στο έργο “Αποκατάσταση
μονώσεων δωμάτων των κτιριακών εγκαταστάσεων ΤΕΙ Στερεάς (ΦΑΣΗ Α)” έως 06-06-2020 ,
προϋπολογισμού 1.940.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης “ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ - ΑΦΟΙ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση συντήρησης – αποκατάστασης τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός
ρεμάτων για τη χειμερινή περίοδο 2019 – 2020 περιοχής Δήμου Μακρακώμης ( Βιτωλιώτης,
Φυσίνας, Αρχανιόρεμα) » προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α. Π.Ε. Φθιώτιδας

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση συντήρησης – αποκατάστασης τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός
ρεμάτων για την χειμερινή περίοδο 2019 - 2020 περιοχής Δήμου Καμένων Βούρλων ( Βοάγριος και
Ρέματα εντός του Δήμου) »,προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση συντήρησης – αποκατάστασης τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός
ρεμάτων για τη χειμερινή περίοδο 2019 – 2020 περιοχής Δήμου Δομοκού ( Ενιπέας, Κακάρα,
Βρυσιές ) , προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α.,Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου :«Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών
έργων και καθαρισμός ρεμάτων για τη χειμερινή περίοδο 2019 – 2020 περιοχής Δήμου Αμφίκλειας–
Ελάτειας (Ρέμα Παλαιοχωρίου και Κεραμιδίου) »προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α. Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου :«Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών
έργων και καθαρισμός ρεμάτων για τη χειμερινή περίοδο 2019– 2020 στο Μπεκιόρεμα και Ξηριά
Δήμου Λαμίας », προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α.,Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 37ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών
έργων και καθαρισμός ρεμάτων για τη χειμερινή περίοδο 2019 – 2020 περιοχής Δήμου Στυλίδας
( Βελάς, Δρυστελόρεμα, Βλαχόκαμπος)», προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α.,Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 38ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου « Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών
έργων και καθαρισμός ρεμάτων για την χειμερινή περίοδο 2019 - 2020 στην περιοχή Κομποτάδων &
Μεξιατών του Δήμου Λαμίας», προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α. Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 39ο:Έγκριση δημοπράτησηςτου έργου με τίτλο «Συντήρηση επαρχιακής οδού Ψαχνά-Πολιτικα-
Νεροτριβια» προϋπολογισμός 910.000,00€ με ΦΠΑ Π.Ε. Εύβοιας

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπάνης πληρωμής μεταφοράς μαθητών με Ειδικά Μαθητικά Δελτία για το
διάστημα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020, Π.Ε.Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 41ο:Έγκριση δαπάνης της Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Έργα – Άμεσες
παρεμβάσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας

ΘΕΜΑ 42ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για
δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020 Π.Ε.Εύβοιας

ΘΕΜΑ 43ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός
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Φορέας 073) και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2020 της Π.Ε.
Ευρυτανίας

ΘΕΜΑ 44ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός
Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2020 Π.Ε.
Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 45ο: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.

ΘΕΜΑ 46ο:Έγκριση εξειδίκευσης και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.),Π.Ε.Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 47ο:Έγκριση α)«Εξειδίκευσης πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής»και
β) Ορισμό υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2020 δεκτικού ΚΑΕ0881, Π.Ε.
Εύβοιας

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 48ο:Διόρθωση χρηματικού καταλόγου πάγιων και αρδευτικών τελών Κωπαϊδικού Πεδίου 2019,
Π.Ε.Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 49ο:Έγκριση βεβαιωτικών σημειωμάτων σε λογαριασμούς του πάγιου και Αρδευτικού Τέλους
Κωπαϊδικού Πεδίου 2015 ,2016, 2017 & 2018,Π.Ε.Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 50ο:Παράταση ημερομηνίας λήξης πληρωμής πάγιων και αρδευτικών τελών Κωπαϊδικού
Πεδίου 2019,Π.Ε.Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 51ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 52ο:Έγκριση χορήγησης παράτασης σύμβασης για τις “Υπηρεσίες Μεταφοράς ευπαθών
δεμάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, Π.Σ.Ε.”

ΘΕΜΑ 53ο:Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών της ΠΕ
Ευβοίας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ 54ο:Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την Παροχή
υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου
Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της
Ελιάς έτους 2020 στην Π.Ε. Εύβοιας, με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού
67.392,14€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13% (59.639,06€ χωρίς Φ.Π.Α) και β) των όρων της
συνημμένης διακήρυξης του διαγωνισμού

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ

ΘΕΜΑ 55ο: Παραχώρηση χρήσης πλωτού οχήματος Π.Ε.Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 56ο:Δωρεά εξοπλισμού Η/Υ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας / Περιφερειακής Ενότητας
Φωκίδας σε σχολεία, φορείς και συλλόγους της Π.Ε. Φωκίδας.
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 57ο:Έγκριση α) της διενέργειας συνοπτικού, μειοδοτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την
“Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών (Ψύξης - Θέρμανσης) για τις ανάγκες των κτιρίων (πρώην
Υ.Ε.Β/Π.Σ.Ε.) επι της οδού Παπαποστόλου” συνολικού προϋπολογισμού 26.150,00€ με ΦΠΑ με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης του
διαγωνισμού,Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού, μειοδοτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια
συμβατών και γνήσιων μελανιών (toner) για τους εκτυπωτές, τα φωτοτυπικά μηχανήματα και τις
συσκευές φαξ των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, συνολικού
προϋπολογισμού 26.000,00€ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, και β) των όρων της
σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού,Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 59ο:Έγκριση του 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης
2019 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου προϋπολογισμού 59.768,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση για τροποποίηση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2019-20

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 61ο:Συγκρότηση επιτροπών για την διαδικασία επισκευής, συντήρησης, και αγοράς
ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τα οχήματα της Π.Ε. Φωκίδας

ΘΕΜΑ 62ο:Συγκρότηση επιτροπών του Ν. 4412/2016 της Π. Ε. Ευρυτανίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 63ο: Έγκριση της 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020 της Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 64ο: Έγκριση συμπλήρωσης-τροποποίησης της αρ. 1987/2019 Απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής περί έγκρισης πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) που αφορά τον
Προϋπολογισμό του έτους 2020 και τον Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π της Π.Σ.Ε

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 65ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας &
Εξωστρέφειας και για τη συμμετοχή του στην έκθεση FOODEXPO - OENOTELIA2020 (07-09/03/2020)
που θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο AthensMetropolitan Expo, στα Σπάτα.

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της επιτροπής, έντεκα (11):
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Αριστείδης Τασιός και Αθανάσιος Καρακάντζας και τα μέλη Αικατερίνη
Καλαντζή, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Χαράλαμπος Σανιδάς, Χρήστος Δούρος, Βασίλειος Σιαλμάς,
Δημήτριος Αναγνωστάκης, Αναστάσιος Χρονάς και Νικόλαος Μπέτσιος(αναπληρωματικό μέλος της
Κατερίνας Μπατζελή).

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόμιμα, απουσίαζε η κα Κατερίνα Μπατζελή, η οποία
αναπληρώθηκε ως ανωτέρω.

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

Χρέη γραμματέα άσκησε η Ελένη Παναγιώτου του Ευαγγέλου, κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού, στην
οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
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Στερεάς Ελλάδας

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.
3. Βασιλική Παλαιολόγου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης
Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.
4. Γεώργιος Σκούρας Περιφερειακός Σύμβουλος από την Παράταξη «Στερεά Υπεροχής»
5.Εμμανουήλ Γέμελος Περιφερειακός Σύμβουλος από την Παράταξη «Πατρίδα μας η Στερεά»

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων ο κ.Νικόλαος Μπέτσιος ζήτησε να παραθέσει τα κάτωθι θέματα ως
παράταξη προκειμένου σε εύλογο χρόνο να απαντηθούν εγγράφως ή προφορικώς με βάση την 6η
εγκύκλιο για την Έγκριση και Χρηματοδότηση ΠΔΕ 2020 και Προγραμματισμός Δαπανών ΠΔΕ για το
2021-23 , βάση της οποίας γίνεται σαφές ότι:
 Το αργότερο μέχρι 30 Μαρτίου 2020 πρέπει να αποσταλούν οι προτάσεις ηλεκτρονικά ώστε να

υπάρχει χρονικό περιθώριο συνολικής παρουσίας του εθνικού σχεδιασμού (Υπουργεία -
Περιφέρειες - Φορείς).

 Στους πίνακες 7 -8-9 της εγκυκλίου αναφέρονται οι Δεσμεύσεις του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ
για το 2020-2023 ανά Περιφέρεια και ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

 Εκδόθηκε ΦΕΚ για την Κατανομή πιστώσεων προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους
2020 στις Περιφέρειες. Με τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2020 του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στις Περιφέρειες, να λαμβάνει η Στερεά το συνολικό
ποσό των 49,9 εκ. ευρώ. Με συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ 40,0 εκ. ευρώ το και Εθνικό 9,9 εκ.
ευρώ.

 Αναφέρονται οι χρηματοδοτήσεις των πολιτικών ,η ωρίμανση των έργων, τα χρηματοδοτικά
εργαλεία(ανάλυση με σαφήνεια στην 6η εγκύκλιο),πολιτικές που είναι υψηλού ενδιαφέροντος για
την Περιφέρεια μας, σε όλους τους άξονες προτεραιοτήτων.

1. Ποια είναι η πορεία των έργων και πληρωμών μέχρι το 2019 και δη του τελευταίου τριμήνου αλλά
και ποιός ο σχεδιασμός για την ένταξη ώριμων έργων το 2020.Η κατανομή αυτών ανά Π.Ε και
τρόπος χρηματοδότησης τους- συγχρηματοδοτούμενων και εκείνων που χρηματοδοτούνται
καθαρώς από εθνικούς πόρους. Να επισημανθεί ότι όπως αναφέρεται στις παρ.3.4.1 και 3.4.2
της εγκυκλίου είναι υποχρεωτική ανάρτηση στοe-ΠΔΕ ,η 3μηνιαία αναφορά για την απορρόφηση
των πόρων ανά έργο, κοινοποίηση που δεν είναι «γνωστή» στην Περιφέρεια.

2. Βάση της απόφασης της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής η οποία και προέβη σε κατανομή
των πόρων του ΠΔΕ σε έργα ανά Π.Ε μέχρι το 2023,ποιά από αυτά τα έργα είναι σε πορεία
υλοποίησης για το 2020 και ποια νέα έργα εντάσσονται. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να γίνει και
για το 2021.Ο διαχωρισμός αυτός είναι απαραίτητη προϋπόθεση και στη εν λόγω εγκύκλιο-
παράγραφος 5.13.

3. Γιατί στην κατανομή των συνολικών ετήσιων ποσών του ΠΔΕ 2020 ,η Περιφέρεια Στερεάς έχει
από τα χαμηλότερα ποσά -49,9 εκ. ευρώ μετά εκείνων των νήσων και σε σύνολο πόρων ΠΔΕ
1.310 εκ ευρώ. Όταν το 2019 σε σύνολο ΠΔΕ 1.350 εκ. ευρώ είχαμε συμμετοχή με 58,0 εκ. ευρώ
και το 2018 σε συνολικό ΠΔΕ 1.180 εκ. ευρώ είχαμε 51,4 εκ ευρώ.

4. Ποιά έργα χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους –παράγραφος 5.13.2.1 και πως
γίνεται η διαχείριση των ενάριθμων που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει έργα που χρηματοδοτούν
επαναλαμβανόμενες δράσεις-5.13.2.2- αλλά και εκείνων των ημιτελών-5.13.2.3.Θέματα που μας
έχουν απασχολήσει και συζητήσει.

5. Ποιό είναι το ανεκτέλεστο ποσό του ΠΔΕ 2019 σε σχέση με το συνολικό δεσμευμένο ποσό, διότι
με βάση τον αναφερόμενο στην εγκύκλιο συντελεστή (8),προσδιορίζεται και η ένταξη των νέων
έργων και προγραμμάτων καθώς και η σχέση των έργων που μπορούν να ενταχθούν χωρίς να
υπάρχει απένταξη παλαιών- παράγραφος 5.13.2.1

6. Ποια έργα έχουν ξεπεράσει το 60% της απορρόφησης τους ,διότι προβλέπεται bonus για την
ενίσχυση των πόρων του ΠΔΕ της Περιφέρειας.

7. Να ενημερωθούμε και να συζητήσουμε τις μελέτες ωρίμανσης έργων της περιόδου 2021-27, διότι

ΑΔΑ: 67ΡΠ7ΛΗ-8ΓΤ



8

σχετίζονται και με τις προτεραιότητες μας-παράγραφος 5.13.2.6
8. Την τεχνική Βοήθεια της Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ-παράγραφος 5.13.2.7
9. Ποιες υποδομές έχουν αξιολογηθεί να προχωρήσουμε το 2020 ανά περιφερειακή Ενότητα.
10. Σε ποιο επίπεδο-φάση βρίσκεται η διαβούλευση με τους φορείς και των προτάσεων τους σε

επίπεδο Περιφέρειας.
Εκτιμούμε ότι τόσο η Οικονομική Επιτροπή όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να έχουν πλήρη
εικόνα των εξελίξεων και της πορείας των αναπτυξιακών παρεμβάσεων από όλα τα χρηματοδοτικά
εργαλεία που διαθέτει προς τον σκοπό αυτό η Περιφέρεια. Δεν θέλουμε σήμερα απαντήσεις δες τα και με
όποιο τρόπο εσείς κρίνετε δώστε τις απαντήσεις”
Ο κ. Σπανός τα αποδέχθηκε και ρώτησε, αν τα ανωτέρω θέματα έχουν μοιραστεί και στις παρατάξεις. Ο
κ. Μπέτσιος επιβεβαίωσε ότι δόθηκαν.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε ότι “Αναμένουμε, σύμφωνα με την δέσμευση του κ. Περιφερειάρχη, να
συζητηθούν σήμερα οι υπόλοιπες προτάσεις, που έμειναν….. από αυτές που υποβάλαμε κατά καιρούς
στην οικονομική επιτροπή και ξαναδόθηκαν συγκεντρωμένες με έγγραφο στις 7/1/2020.”

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

ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο:Έγκριση τροποποιήσεων - καταργήσεων -συμπληρώσεων δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε. Φθιώτιδας
Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί η μεταφορά των
μαθητών το συντομότερο δυνατό

ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Πολιτισμού της
Π.Σ.Ε. και ενός Περιφερειακού Συμβούλου για τη συμμετοχή τους στη διεθνή τουριστική έκθεση ITB
2020 στο Βερολίνο- Γερμανία από 4-8/3/2020
Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να τηρηθούν τα προβλεπόμενα χρονικά
όρια, δεδομένου ότι η ημερομηνία διεξαγωγής της έκθεσης είναι από 4-8/3/2020 και η επόμενη
συνεδρίαση της Ο.Ε. θα είναι στις 3/3/2020 .

ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο:A)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2020 (ειδικός φορέας 073) για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης αιρετών και υπαλλήλων, για την
συμετοχή της ΠΣΕ στην διεθνή τουριστική έκθεση ITB 2020 στο Βερολίνο στις 4-8/3/2020».
Β) Ορισμός Υπολόγου Χρηματικών Ενταλμάτων (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2020, δεκτικών ΚΑΕ
01.073.0717/0719/0721/0722.
Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να τηρηθούν τα προβλεπόμενα χρονικά όρια
για την εξειδίκευση της πίστωσης και έκδοσης ΧΕΠ, δεδομένου ότι η ημερομηνία διεξαγωγής της
έκθεσης είναι 4-8/3/2020 και η επόμενη Ο.Ε. θα γίνει στις 3/3/2020.

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 201

ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο:Έγκριση τροποποιήσεων - καταργήσεων -συμπληρώσεων δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε. Φθιώτιδας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.35246/1642/17-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού και Δημ/κού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

ΑΔΑ: 67ΡΠ7ΛΗ-8ΓΤ
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αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τροποποίηση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων
Α’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ –ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ- ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

(8η κατάσταση - 12/02/2020)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ Α Λ Λ Α Γ Η ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΤΜΗΜΑ 2018 ΝΕΟ 2: Το δρομολόγιο της αριθ. 7354/25-09-2018 ανοικτής διαπραγμάτευσης με Α/Α
τμήματος 2018 ΝΕΟ 2 (διπλό δρομολόγιο με λεωφορείο και προσωρινό ανάδοχο το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε.), με αφετηρία το 12ο χλμ ΠΕΟ Λαμίας-Δομοκού- Καμηλόβρυση Λαμίας
(οικισμός ΡΟΜΑ) και προορισμό: Το 1ο Δημοτικό, το 17ο Δημοτικό, το 5ο Δημοτικό & το 24ο Δημοτικό
Σχολείο Λαμίας να τροποποιηθεί με αύξηση του ημερήσιου κόστους, λόγω εκτέλεσης οκτώ επιπλέον
χιλιομέτρων (από 36,2 χλμ σε 44,2 χλμ) σε καθημερινή βάση, για λόγους ασφάλειας και προκειμένου να
γίνει με ασφάλεια η αναστροφή του λεωφορείου, σύμφωνα με την από 10-02-2020 αίτηση του
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε.
Από τη παραπάνω τροποποίηση, προκύπτει αύξηση του ημερήσιου κόστους του δρομολογίου λόγω
εκτέλεσης επιπλέον οκτώ χιλιομέτρων (8 χλμ) καθημερινά.
Νέα τιμή-ημερήσιο κόστος του τμήματος 2018 ΝΕΟ 2: 132,92 ευρώ ήτοι:
(110,77 ευρώ το αρχικό ημερ. κόστος του δρομολογίου + 22,15 προαίρεση σε ποσοστό 20 %)
(έχει εφαρμοστεί η δοθείσα έκπτωση στο διαγωνισμό σε ποσοστό 20%)

Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Ειδικός Φορέας 01 073 ΚΑΕ 0821.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 202

ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Πολιτισμού της
Π.Σ.Ε. και ενός Περιφερειακού Συμβούλου για τη συμμετοχή τους στη διεθνή τουριστική έκθεση ITB
2020 στο Βερολίνο- Γερμανία από 4-8/3/2020

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.Φ.ΣT./38632/238/19-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου & Τουρισμού της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2018
ΝΕΟ 2
Α΄

ΤΡΟΠΟΠ
ΟΙΗΣΗ

12ο χλμ ΠΕΟ
Λαμίας-
Δομοκού-

Καμηλόβρυσ
η Λαμίας
(οικισμός
Ρομά)

1ο Δημοτικό & 17ο
Δημοτικό Λαμίας
(Σίφνου & Αιγίνης)
- 5ο Δημοτικό
Λαμίας (Ν.

Μαγνησία) -24ο
Δημοτικό
Λαμίας(Αγ.
Παρασκευή)

25

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚ
Ο ΚΤΕΛ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Α.Ε

132,92 €

ΑΡΧΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ: 110,77

ΕΥΡΩ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΚΟΣΤΟΣ 22,15
ΕΥΡΩ
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ:

132,92 ΕΥΡΩ

ΑΔΑ: 67ΡΠ7ΛΗ-8ΓΤ



10

1. Εγκρίνει μετακίνηση εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού & Πολιτισμού κ. Ηλία Μπουρμά
προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια στη διεθνή τουριστική έκθεση ITB 2020 στο Βερολίνο-
Γερμανία από 4-8/3/2020 (αναχώρηση-μετάβαση 3/3/2020, αναχώρηση επιστροφή 9/3/2020).
Η αναχώρηση-μετάβαση στις 3/3/2020 κρίνεται αναγκαία προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες
ενέργειες για την προετοιμασία του περιπτέρου στον εκθεσιακό χώρο και της συμμετοχής της
Περιφέρειας (παραλαβή του υλικού κ.λ.π.). Η αναχώρηση -επιστροφή στις 9/3/2020 κρίνεται αναγκαία
προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με την ολοκλήρωση της έκθεσης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 3 /3/2020 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 9/3/2020
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
2. Εγκρίνει μετακίνηση εκτός έδρας του κ. Αναστάσιου Βελισσαρίου Περιφερειακού Συμβούλου
προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια στη διεθνή τουριστική έκθεση ITB 2020 στο Βερολίνο-
Γερμανία από 4-8/3/2020 (αναχώρηση-μετάβαση 3/3/2020, αναχώρηση- επιστροφή 9/3/2020).
Η αναχώρηση-μετάβαση στις 3/3/2020 κρίνεται αναγκαία προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες
ενέργειες για την προετοιμασία του περιπτέρου στον εκθεσιακό χώρο και της συμμετοχής της
Περιφέρειας (παραλαβή του υλικού κ.λ.π.). Η αναχώρηση -επιστροφή στις 9/3/2020 κρίνεται αναγκαία
προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με την ολοκλήρωση της έκθεσης.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 3 /3/2020 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 9/3/2020
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 κ.Χρονάς ανέφερε “ Δεν γνωρίζουμε τον συγκεκριμένο στόχο της συμμετοχής στην Έκθεση και την
προγραμματισμένη συμβολή των Επιμελητηρίων….. Δεν αντιλαμβανόμαστε πως το περιεχόμενο της
συγκεκριμένης έκθεσης σχετίζεται με τις αρμοδιότητες της Περιφέρειας….ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την
εισήγηση.” στη συνέχεια έκανε μια διαδικαστική παρατήρηση σχετικά με τα θέματα 3 και 4 ότι έπρεπε
να ενταχθούν σε ένα θέμα

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 203

ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο:A)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2020 (ειδικός φορέας 073) για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης αιρετών και υπαλλήλων, για την
συμετοχή της ΠΣΕ στην διεθνή τουριστική έκθεση ITB 2020 στο Βερολίνο στις 4-8/3/2020».
Β) Ορισμός Υπολόγου Χρηματικών Ενταλμάτων (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2020, δεκτικών ΚΑΕ
01.073.0717/0719/0721/0722.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.38858/1721/19-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού -Δ.Ε. της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α.Εγκρίνει εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών, ΠΕ Φθιώτιδας,
που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020 , ως κατωτέρω:

ΑΔΑ: 67ΡΠ7ΛΗ-8ΓΤ
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Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ

ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη έκδοσης ΧΕΠ για
μετακίνηση εκτός έδρας
Αντιπεριφερειάρχη
Τουρισμού & Πολιτισμού
για συμμετοχή του στην
διεθνή τουριστική έκθεση
ΙΜΒ 2020 στο Βερολίνο
Γερμανία από 4-8/3/2020

Έγγραφο 38634/239/19-2-
2020 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)

2.900,00

2

Δαπάνη έκδοσης ΧΕΠ για
μετακίνηση εκτός έδρας
περιφερειακού συμβούλου
κ. Αναστασίου Βελισσαρίου
για συμμετοχή του στην
διεθνή τουριστική έκθεση
ΙΜΒ 2020 στο Βερολίνο
Γερμανία από 4-8/3/2020

Έγγραφο
38634/239/19-2-2020 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)

2.390,00

3

Δαπάνη έκδοσης ΧΕΠ για
μετακίνηση εκτός έδρας
υπαλλήλου κ. Σπυρίδωνα
Χρηστίδη για συμμετοχή
του στην διεθνή τουριστική
έκθεση ΙΜΒ 2020 στο
Βερολίνο Γερμανία από 4-
8/3/2020

Έγγραφο 38634/239/19-2-
2020 Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμο

02.01.073.0719.
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)

950,00

4

Δαπάνη έκδοσης ΧΕΠ για
μετακίνηση εκτός έδρας
υπαλλήλου κ. Σπυρίδωνα
Χρηστίδη για συμμετοχή
του στην διεθνή τουριστική
έκθεση ΙΜΒ 2020 στο
Βερολίνο Γερμανία από 4-
8/3/2020

Έγγραφο 38634/239/19-2-
2020 Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμο

02.01.073.0721.
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

480,00

ΑΔΑ: 67ΡΠ7ΛΗ-8ΓΤ
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στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

5

Δαπάνη έκδοσης ΧΕΠ για
μετακίνηση εκτός έδρας
υπαλλήλου κ. Σπυρίδωνα
Χρηστίδη για συμμετοχή
του στην διεθνή τουριστική
έκθεση ΙΜΒ 2020 στο
Βερολίνο Γερμανία από 4-
8/3/2020

Έγγραφο 38634/239/19-2-
2020 Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμο

02.01.073.0722.
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

960,00

6

Δαπάνη έκδοσης ΧΕΠ για
μετακίνηση εκτός έδρας
υπαλλήλου στο Γραφείο
Περιφερειάρχη κ. Λιάσκου
Μαριάννα Ελπίδα για
συμμετοχή της στην διεθνή
τουριστική έκθεση ΙΜΒ 2020
στο Βερολίνο Γερμανία
από 4-8/3/2020

Έγγραφο
38634/239/19-2-2020 Δ/νσης
Δια Βίου Μάθησης
Απασχόλησης Εμπορίου &
Τουρισμο

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

950,00

7

Δαπάνη έκδοσης ΧΕΠ για
μετακίνηση εκτός έδρας
υπαλλήλου στο Γραφείο
Περιφερειάρχη κ. Λιάσκου
Μαριάννα Ελπίδα για
συμμετοχή της στην διεθνή
τουριστική έκθεση ΙΜΒ 2020
στο Βερολίνο Γερμανία
από 4-8/3/2020

Έγγραφο
38634/239/19-2-2020 Δ/νσης
Δια Βίου Μάθησης
Απασχόλησης Εμπορίου &
Τουρισμο

02.01.073.0721.
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

480,00

8

Δαπάνη έκδοσης ΧΕΠ για
μετακίνηση εκτός έδρας
υπαλλήλου στο Γραφείο
Περιφερειάρχη κ. Λιάσκου
Μαριάννα Ελπίδα για
συμμετοχή της στην διεθνή
τουριστική έκθεση ΙΜΒ 2020
στο Βερολίνο Γερμανία
από 4-8/3/2020

Έγγραφο
38634/239/19-2-2020 Δ/νσης
Δια Βίου Μάθησης
Απασχόλησης Εμπορίου &
Τουρισμο

02.01.073.0722.
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,

960,00

ΑΔΑ: 67ΡΠ7ΛΗ-8ΓΤ
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Β) Ορίζει Υπόλογο Χρηματικών Ενταλμάτων (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2020, δεκτικών ΚΑΕ
01.073./0717/0719/0721/0722.

 τον κ. Σπυρίδωνα Χρηστίδη υπάλληλο της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου και
Τουρισμού για την διαχείριση των δαπανών που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα της παρούσας
εισήγησης περί εξειδίκευσης της πίστωσης.

Η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) για κάλυψη δαπανών μετακίνησης εκτός
έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης των ανωτέρω εκπροσώπων κρίνεται αναγκαία για να
εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια στη διεθνή τουριστική έκθεση ΙMTM 2020 στο Βερολίνο Γερμανία
από 4-8/3/2020 στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος τουριστικής προβολής, διότι η
αναγκαστική κάλυψη των ανωτέρω δαπανών των εκπροσώπων από τους προσωπικούς τους
τραπεζικούς λογαριασμούς, μέχρι την έκδοση και την εξόφληση τακτικού χρηματικού εντάλματος
πληρωμής θα τους δημιουργήσει πρόβλημα λόγω της οικονομικής κρίσης που επικρατεί στην χώρα μας
και επίσης θα προκαλέσει αδυναμία συμμετοχής τους σε μελλοντικές εκπροσωπήσεις της Περιφέρειας
σε τουριστικές εκθέσεις.

Ημερομηνία λήξης των συγκεκριμένων ΧΕΠ ορίζεται η 30/6/2020.

Ο κ. Χρονάς το καταψήφισε

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 204

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 6/11-02-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 6/11-02-2020 πρακτικό συνεδρίασής της.
Ο κ. Χρονάς επεσήμανε “Έχω ζητήσει με e-mail να συμπληρωθεί το πρακτικό με τις δηλώσεις που
έγιναν προ ημερήσιας διάταξης για την ΛΑΡΚΟ…..κατά τα άλλα συμφωνώ”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 205

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2ο:Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τμήμα Α3) [σχετικά με την
Αίτηση Ακύρωσης του Αποστόλου Τσιάμη]

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(T.T.) 4504/20/11-02-2020
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 ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Νικόλαο
Αναγνωστόπουλο του Αναργύρου, Δικηγόρο Άμφισσας [Α.Μ. Δ.Σ. Άμφισσας: 58], κάτοικο Άμφισσας,
επί της οδού Λιανουλοπούλου, αρ. 19, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά (Τμήμα Α3΄), στη δικάσιμο της 27ης Φεβρουαρίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα,
με την εντολή να αποκρούσει την από 4 Δεκεμβρίου 2017 και με αριθμό καταχώρησης δικογράφου στο
Εφετείο Πειραιά ΑΚ37/17 Ιανουαρίου 2018 Αίτηση Ακύρωσης που άσκησε ο Απόστολος Τσιάμης,
συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την

0716 και 0717

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 10.070,00
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κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
(ii) Καθορίζει η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 501 ευρώ 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-προτάσεις], με
βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι ποσό [80 Χ
2 =] 160 ευρώ για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.

- Σύνολο αμοιβής 501 ευρώ.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε “Αφορά αίτηση Ακύρωσης κατά της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», με την οποία
ζητείται να ακυρωθεί Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας με θέμα «Κατανομή προσωπικού στη
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής – Τοποθετήσεις υπαλλήλων».
Με την εν λόγω απόφαση παραλείπεται η τοποθέτηση του ενδιαφερομένου σε θέση Αναπληρωτή
Προϊσταμένου του Τμήματος Υποστήριξης Υλοποίησης Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης.
Η συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία είναι αποτέλεσμα της μη λειτουργίας των προβλεπόμενων
υπηρεσιακών συμβουλίων…..
Αποδεικνύουν πως οι διοικητικές παρεμβάσεις της Περιφερειακής αρχής δημιουργούν προβλήματα….
Πολύ περισσότερο όταν αμφισβητείται η αιτιολόγηση τους….
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε σαν διαιτητές….
Δεν μπορούμε να εξουσιοδοτήσουμε κάποιον δικηγόρο να υπερασπιστεί μια απόφαση του
αντιπεριφερειάρχη, που φαίνεται αναιτιολόγητη….
ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την ψηφοφορία.”

Ο κ. Μπέτσιος ανέφερε “αποχή δεδομένου ότι δεν γνωρίζουν την ουσία του θέματος και αν
ευσταθούν τα όσα υποστηρίζει ο υπάλληλος. Δεν έχουν την απόφαση της τοποθέτησης και την
αιτιολόγησή της”.

Ο κ. Αναγνωστάκης ανέφερε τα εξής “κάνω μια ενημέρωση στα μέλη της Ο.Ε.... Χθες ως
παράταξη συναντηθήκαμε με το σωματείο των εργαζομένων στην Π.Ε. Εύβοιας. Τα δύο από τα
κυρίαρχα ζητήματα που τους απασχολούν είναι η μη λειτουργία του υπηρεσιακού συμβουλίου και η
μη λειτουργία του συμβουλίου επιλογής προϊσταμένων. Εγώ θα συμφωνήσω στο ότι πολλές φορές για
να λειτουργήσει μια υπηρεσία χρειάζεται πραγματικά να γίνει μια μετακίνηση υπαλλήλων, γιατί αυτό που
προέχει είναι να είμαστε χρήσιμοι, ωφέλιμοι και αποτελεσματικοί στην παροχή υπηρεσιών στον πολίτη.
Συμφωνούμε και προσαυξάνουμε. Αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργεί ως
πρόσχημα για να γίνονται μετακινήσεις, οι οποίες άλλες λογικές εξυπηρετούν και βεβαίως, όταν
υπάρχουν προσφυγές στα δικαστήρια διοικητικά, όταν υπάρχει μια αναστάτωση αυτό λειτουργεί και
υπονομεύει μάλλον την ίδια τη λειτουργία της Διοίκησης. Κατά συνέπεια την εξυπηρέτηση του πολίτη ...
Χθες αφέθηκε να εννοηθεί, αλλά με απόλυτη σαφήνεια ότι στην Π.Ε. Εύβοιας έγιναν κάποιες
μετακινήσεις με αυθαίρετο τρόπο... Δεν ήταν εναρμονισμένες ούτε με το οργανόγραμμα της υπηρεσίας
ούτε με το περίγραμμα θέσης, άρα λοιπόν αυτό που θέτουν ο κ. Μπέτσιος και ο κ. Χρονάς ως προς τη
λειτουργία του υπηρεσιακού συμβουλίου με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο και θα σας παρακαλούσα να
αναλάβετε όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να γίνουν οι επιλογές με τη διαδικασία της
αξιοκρατίας, με την διαδικασία που να μην επιδέχεται αμφισβήτηση..... Να λειτουργήσουμε με βάσει τα
όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία”. Επειδή θεωρούμε ότι δεν έχουμε γνώση για το πώς έγινε η
συγκεκριμένη μετακίνηση, θα ακολουθήσω τη θέση του κ. Μπέτσιου και του κ. Χρονά και θα απέχω.”

Ο κ. Δούρος ανέφερε “ότι πάγιο αίτημα της ΑΔΕΔΥ πάντα ήταν να υπάρχουν τα υπηρεσιακά
συμβούλια να υπάρχει η αξιοκρατία να υπάρχει η αξιολόγηση...... όταν ερχόμαστε εμείς εδώ στην
Περιφέρεια ... να υλοποιήσουμε κάτι πιο εξειδικευμένο και αυτό είναι οι μετακινήσεις ..είναι ένα
γενικότερο ζήτημα που πρέπει να το δούμε πάντα με το γνώμονα της αξιοκρατίας και της σωστής
αξιολόγησης για την προσφορά στην Περιφέρεια ... υπό την έννοια αυτή τα υπηρεσιακά συμβούλια θα
πρέπει και να λειτουργούν και θα πρέπει να διέπονται από κανόνες όσων αφορά τις αποφάσεις οι οποίες
θα αξιολογούν επί της σωστής πράγμασι. Θέλουμε ως Περιφέρεια να έχουμε άτομα με τα αντίστοιχα
προσόντα για να μπορεί να κινείται και ο μηχανισμός”

ΑΔΑ: 67ΡΠ7ΛΗ-8ΓΤ



15

Ο κ. Σπανός επεσήμανε ότι “...το να μπει δικηγόρος είναι κάτι που θεωρώ ότι πρέπει να το κάνουμε
ανεξαρτήτως το πως τοποθετούμαστε επί του το τι θα πει ο δικηγόρος μέσα στο
δικαστήριο ..περιμένουμε κι εμείς να ορισθούν τα συμβούλια επιλογής προϊσταμένων οργανικών
μονάδων ξεκινώντας από τους Γενικούς Δ/ντές, έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες ...” και ζήτησε από τον κ.
Γενικό τον κ. Καρνάβα να τοποθετηθεί
Ο κ. Καρνάβας ανέφερε ότι “ήδη είχε πάει αίτημα μας από το Δεκέμβριο του 2018 για την επιλογή των
Γενικών Δ/ντών στο Υπουργείο Εσωτερικών μετά από πέντε, έξι μήνες μας πληροφόρησαν ότι είχε είχε
πάει στο Υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την τελική του απόφαση και εκεί έχει παγώσει..”
Απαντώντας στον κ. Αναγνωστάκη, ο οποίος έκανε θέμα για μια μετακίνηση υπαλλήλου στην Π.Ε.
Εύβοιας, και θέλοντας να δικαιολογήσει την άσχημη περιρρέουσα ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί
σχετικά με αυτή, ο κ. Σπανός συνέχισε “....Υπάρχει ένας νόμος, το νόμο δεν μπορεί κανένας να τον
ξεπεράσει. Η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ απλή και εμπεριστατωμένη. Δεν υπάρχει καμία απόφαση
μετακίνησης κατά της οποίας να έχει γίνει προσφυγή, παρά μόνο ερώτημα. Υπάρχει μια σειρά από
διοικητικές αποφάσεις, οι οποίες βγήκανε σε συμμόρφωση επιταγών της αποκεντρωμένης διοίκησης.
Κανένας υπάλληλος της Π.Ε. Εύβοιας δεν βρίσκεται σε υποδεέστερη θέση από τότε που ανέλαβε η νέα
Περιφερειακή Αρχή, την 1η Σεπτεμβρίου 2014... Όταν εγείρουμε ένα θέμα, η δεοντολογία και η θωράκισή
του επιβάλει να πάρουμε όλες τις απόψεις και όχι μονομερώς..”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 206

ΘΕΜΑ 3ο:Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την
Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΑΚΑΡ ΑΕΒΕ»]

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(T.T.) 18025/98/11-02-2020
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 ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Ελένη
Παπαγεωργίου του Μιλτιάδη, Δικηγόρο Λιβαδειάς [Α.Μ. Δ.Σ. Λιβαδειάς: 205], κάτοικο Λιβαδειάς, επί της
οδού Γεωργαντά, αρ. 4, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη
δικάσιμο της 20ης Φεβρουαρίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 22 Αυγούστου 2013 και με αριθμό καταχώρησης δικογράφου 63/29 Αυγούστου
2013 Προσφυγή που άσκησε ο Λεωνίδας Δουγέκος, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση
της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 309 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 383,16 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι ποσό [80 Χ
2 =] 160 ευρώ για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.

- Σύνολο αμοιβής 309 ευρώ.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε τα εξής: “ Αφορά προσφυγή κατά της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», με την
οποία αιτείται να ακυρωθεί Απόφαση Επιβολής Προστίμου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, με την οποία της επιβλήθηκε πρόστιμο 3.583,33 ευρώ, διότι
λειτουργούσε χωρίς εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και 30.000 ευρώ διότι λειτουργούσε χωρίς
την έκδοση του προβλεπόμενου πιστοποιητικού επανελέγχου ατμολέβητα.
Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 207
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ΘΕΜΑ 4ο:Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τμήμα Α3) [σχετικά με την
Αίτηση Ακύρωσης της κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΑΒΕΤΕ – ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»]

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(T.T.) 4505/21/11-02-2020
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 ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Ακριβή Μπεσίρη του
Κωνσταντίνου, Δικηγόρο Αθηνών [Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών: 33159], κάτοικο Αθηνών, επί της Λεωφόρου
Αλεξάνδρας, αρ. 91, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τμήμα
Α3΄), στη δικάσιμο της 27ης Φεβρουαρίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 10 Ιουλίου 2018 και με αριθμό καταχώρησης δικογράφου ΑΚ360/12 Ιουλίου 2018
Αίτηση Ακύρωσης που άσκησε η κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ – ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται, για
την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 501 ευρώ 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-προτάσεις], με
βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι ποσό [80 Χ
2 =] 160 ευρώ για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.

- Σύνολο αμοιβής 501 ευρώ.

Ο κ. Μπέτσιος επεσήμανε “ψηφίζουμε θετικά με την παρατήρηση ότι η εισήγηση είναι ελλιπής. Δεν
αναφέρεται πουθενά ότι εν λόγω διαγωνισμός για το αποτέλεσμα του οποίου προσφεύγει η
συγκεκριμένη εταιρεία, ματαιώθηκε”.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε “Αφορά αίτηση Ακύρωσης κατά της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», με την οποία
αιτείται να ακυρωθεί Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», καθώς
και η τεκμηριωμένη σιωπηρή απόρριψη της από 20 Ιουνίου 2018 Ένστασης του ενδιαφερομένου κατά
της ανωτέρω απόφασης, η οποία αφορά τον αποκλεισμό του από τον προκηρυχθέντα με ανοικτή
διαδικασία διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή και αποκατάσταση λειτουργίας του νέου
πλωτού αντλιοστασίου της Υλίκης», προϋπολογισμού 1.962.096,77 ευρώ.
Πριν τοποθετηθούμε για τον διορισμό δικηγόρου και για τις θέσεις που θα υποστηρίξει, είναι επιτακτικά
αναγκαίο να αποσαφηνιστεί ο λόγος που η ένσταση του ενδιαφερομένου απορρίφθηκε σιωπηρά.
Σε διαφορετική περίπτωση………Ψηφίζουμε ναι.”

Ο κ. Δούρος ανέφερε “εμείς είχαμε τοποθετηθεί από το 1ο και το 2ο Περιφερειακό και είχαμε πει ότι η
σωστή αιτιολόγηση η πλήρης μάλλον αιτιολόγηση αποτρέπει να βάζουμε πολλά ερωτήματα σε πράγματα
που δεν υπάρχουν επί της ουσίας...έχουμε φτάσει μετά από έξι μήνες να συζητάμε για τις ατέλειες των
εισηγήσεων”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 208

ΘΕΜΑ 5ο:Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την
Προσφυγή του Λεωνίδα Δουγέκου]
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(T.T.) 18101/100/11-02-2020
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

(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Ελένη
Παπαγεωργίου του Μιλτιάδη, Δικηγόρο Λιβαδειάς [Α.Μ. Δ.Σ. Λιβαδειάς: 205], κάτοικο Λιβαδειάς, επί της
οδού Γεωργαντά, αρ. 4, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη
δικάσιμο της 20ης Φεβρουαρίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 22 Αυγούστου 2013 και με αριθμό καταχώρησης δικογράφου 63/29 Αυγούστου
2013 Προσφυγή που άσκησε ο Λεωνίδας Δουγέκος, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση
της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 309 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 383,16 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι ποσό [80 Χ
2 =] 160 ευρώ για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.

- Σύνολο αμοιβής 309 ευρώ.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε “Αφορά προσφυγή κατά της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», με την οποία
αιτείται να ακυρωθεί Απόφαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, με την οποία επιτάχθηκε να εκριζώσει παράνομη, σύμφωνα με την
αρμόδια υπηρεσία, αμπελοφυτεία εκτάσεως 10 στρεμμάτων στη θέση «ΒΕΝΙΖΑ», άλλως να καταβάλλει
ετησίως πρόστιμο.
Η υπόθεση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των πολλών και μεγάλων δεσμεύσεων, που έχει
κάποιος μικρομεσαίος αγρότης, στην καλλιέργεια των ίδιων των κτημάτων του.
Αποδεικνύεται ο ρόλος της Ε.Ε, των οδηγιών της και - φυσικά - της Κοινής Αγροτικής πολιτικής.
Αποδεικνύεται πόσο κάλπικες είναι οι αναφορές τους στην λεγόμενη ελευθερία παραγωγής…. Που
ισχύει μόνο για όσα απαιτούν οι σχεδιασμοί των μονοπωλίων.
Αποδεικνύεται πόσο υπερασπίζονται τα συμφέροντα των μικρομεσαίων αγροτών οι θαυμαστές της
περιοριστικής πολιτικής της Ε.Ε…… ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.
ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ την εφαρμογή τέτοιων πολιτικών και ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Ο κ. Αναγνωστάκης ανέφερε “ ότι πρέπει αναγκαστικά να ορίσουμε δικηγόρο το θέμα είναι τι θα πάει να
πει να το αντιμετωπίσει με τρόπο που μην λειτουργήσει εις βάρος του πολίτη που έκανε αυτό το πράγμα
από την άλλη όμως θα πρέπει να ισχύσει η νομιμότητα”

Ο κ. Δούρος ανέφερε “συμφωνώ και με τις δύο απόψεις”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 209

ΘΕΜΑ 6ο:Αίτημα για διορισμό Δικηγόρου προς διενέργεια δικαστικών ενεργειών, σχετικά με την
απαλλοτρίωση για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση δρόμου από Ν.Ε.Ο. – Μαρτίνο – Λάρυμνα» στο
Ν. Φθιώτιδας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(T.T.) 4567/26/11-02-2020
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
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αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Αγγελική
Αργυροπούλου του Ιωάννη, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 335], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Λεωνίδου, αρ. 9, η οποία να επιμεληθεί την άσκηση αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος,
ενώπιον του αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, 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».

(ii) Καθορίζει η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 369 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 88,56), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 457,56 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :

- Σύνταξη και κατάθεσης αίτησης 129 ευρώ, με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν.
4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι ποσό [80
Χ 3 =] 240 ευρώ, λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης, τον όγκο των σχετικών εγγράφων.

- Σύνολο αμοιβής 369 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 210

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (οικ.) 29596/164/ 7 Φεβρουαρίου 2020 απόφασης
Περιφερειάρχη, νομίμως αναπληρούμενου, περί ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών [Αίτηση
Ασφαλιστικών Μέτρων της Διονυσίας Λάμπρου]

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(T.T.) 31773/178/11-02-2020
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.) 29596/164/ 7 Φεβρουαρίου 2020 απόφαση του
Περιφερειάρχη, νομίμως αναπληρούμενου δεδομένου ότι η απόφαση αυτή ελήφθη σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 159 παρ.2 του Ν.3852/2010, εξαιτίας του γεγονότος ότι μέχρι την επόμενη τακτική
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που είναι αρμοδία να αποφασίσει για τον διορισμό δικηγόρου,
θα είχε παρέλθει η ημερομηνία συζήτησης του αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής, με
αποτέλεσμα να προκύπτει άμεση και κατεπείγουσα ανάγκη για διορισμό δικηγόρου, προκειμένου να
αποφευχθεί η άμεση βλάβη που συνεπάγεται για τα συμφέροντα της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
ενδεχόμενη μη παράσταση στο δικαστήριο.

Ι.- Διορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον Νικόλαο Κουτκιά
του Βασιλείου, Δικηγόρο Αθηνών [Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών: 25658], κάτοικο Αθηνών, επί της οδού
Λυκαβηττού, αρ. 12, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, στη
δικάσιμο της 10ης Ιανουαρίου 2020, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει
την από 28 Ιανουαρίου 2020 και με ΓΑΚ/ΕΑΚ: 7839/857/2020 Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων της
Διονυσίας Λάμπρου και την αιτηθείσα χορήγηση προσωρινής διαταγής, συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση της απαιτείται, για την
υπεράσπιση της υποθέσεως.

ΙΙ.- Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 294 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (=
70,56), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 364,56 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 134 ευρώ [79€ παράσταση συν 55€ 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 πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, λαμβανομένης
υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.
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- Σύνολο αμοιβής 294 ευρώ.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε “.....Μια υπάλληλος, απασχολούμενη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, άσκησε Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων, με αίτημα να
υποχρεωθεί η “Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας” να αποδέχεται προσωρινά τις προσφερόμενες υπηρεσίες
της, στη θέση που κατείχε, καταβάλλοντας τις αντίστοιχες αποδοχές μέχρι την έκδοση τελεσίδικης
απόφασης επί της κύριας αγωγής της.
Πρόκειται για προσπάθεια εργαζομένου να μην απολυθεί…. Να μην χάσει την θέση του.
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ θεωρούμε πως πρέπει η Περιφέρεια να της αναγνωρίσει το συγκεκριμένο
δικαίωμα και να μην αντιπαρατεθεί μαζί της δικαστικά.”

Η κα Καλαντζή έκανε την εξής παρατήρηση “... αφορά εργαζόμενη που δούλεψε 11 μήνες αν κάθε φορά
που δουλεύει κάποιος δύο τρεις μήνες με συμβάσεις θεωρούμε ότι καλύπτει πάγιες και διαρκείς
ανάγκες ...θα μπούμε μόνιμα σε διαδικασίες με δικηγόρους “

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 211

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας » υποέργο 14
(μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα έτη
2018-2019) καθαρισμός κοίτης υδατορέματος και αποχιονισμοί

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.26604/1168/05-02-2020
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 δαπάνη για μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής
προστασίας για τα έτη 2018-2019, για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας » υποέργο 14, στις
παρακάτω εταιρείες:
1. ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΗΓΟΡΗ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ “ για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε.
Φθιώτιδας, στην ΕΟ Λαμίας - Άμφισσας και την φόρτωση άλατος στην θέση “Δαμάστα η δε δαπάνη της
συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 2.430,40 € με Φ.Π.Α. 24%.
2. ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ “ για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην Ε.Ο.
Λαμίας - Μπράλος -όρια Νομού , στην Ε.Ο. Λαμία-Σκαμνός-Παύλιανη - Καστριώτισσα - Δάφνη και στο
οδικό δίκτυο της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης, η δε δαπάνη της συγκεκριμένης
εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 7.489,60 € με Φ.Π.Α. 24%.
3. ΑΝΕΣΤΑΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ “ για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε.Φθιώτιδας, στο οδικό
δίκτυο Αταλάντη - Κυπαρρίσι - Κυρτώνη της Δ.Ε. Αταλάντης του Δήμου Λοκρών, η δε δαπάνη της
συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 1.463,20 € με Φ.Π.Α. 24%.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε “Να συμπληρωθεί ο τίτλος με την αναφορά της ημερομηνίας και συγκεκριμένης
αιτίας των παρεμβάσεων της Περιφέρειας…..Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 212

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας » υποέργο 14
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(μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα έτη
2018-2019) καθαρισμός κοίτης υδατορέματος και αποχιονισμοί

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.26602/1167/05-02-2020
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 δαπάνη για μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής
προστασίας για τα έτη 2018-2019, για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας » υποέργο 14, στην
παρακάτω εταιρεία:
ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ για τον καθαρισμό της κοίτης για την διευθέτηση και την διαμόρφωση της κοίτης του
υδατορέματος Λαντζορέματος στην περιοχή της ΤΚ Θερμοπυλών του Δήμου Λαμιέων
η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 24.725,60 € με Φ.Π.Α. 24%.

Ο κ. Χρονάς ανάφερε “Να συμπληρωθεί ο τίτλος με την αναφορά της ημερομηνίας και συγκεκριμένης
αιτίας των παρεμβάσεων της Περιφέρειας…..
Σημειώνουμε επίσης πως η εισήγηση προσπαθεί να τεκμηριώσει την χρησιμοποίηση μηχανημάτων για
να καταλήξει σε συγκεκριμένη εργοληπτική εταιρεία, στα όρια του ποσού μιας απευθείας ανάθεσης.
Πριν ψηφίσουμε θέλουμε τον πίνακα των μηχανημάτων που χρησιμοποιήθηκαν και τις ώρες που
δούλεψαν.”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 213

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 26752/72/05-02-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας για απευθείας ανάθεση εργασιών προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε.Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.28802/78/07-02-2020
έγγραφο της Αυτοτελής Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ 26752/72/05-02-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας με την
οποία εγκρίθηκε:

1.- Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεσης εργασιών :
1) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΙΝ 4712 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα ,
ιδιοκτησίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑ για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας
στην Ε.Ο. Λαμίας - Δομοκού και στην Επ.Ο Καστανιά - Νεοχώρι.
2) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 85606 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα
ιδιοκτησίας ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ για τον αποχιονισμό Επ.Ο Σπερχειάδα - Γαρδίκι -Πουγκάκια -
Γραμμένη Οξυά.
3) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 20774 φορτωτή λαστιχοφόρου ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ ΠΑΝΤΕΛΗ για
την φόρτωση άλατος στα εκχιονιστικά και την ανάδευση αυτού στην θέση άλατος Τυμφρηστού της Δ.Ε.
Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης
4) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 87609 , ΜΕ 125583 , ΜΕ 117069 ιδιωτικά μηχανήματα τύπου
αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα ιδιοκτησίας ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ τον καθαρισμό της ΕΟ Λαμίας - Δομοκού , ΕΟ Λαμίας - Άμφισσας και ΕΟ Λαμίας
- Καρπενησίου .
5) Το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 79222 ιδιωτικό μηχάνημα, τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα ,
ιδιοκτησίας CERMA JANI του KOLI για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην
Επ. Οδό Αμφίκλειας - ΧΚ Παρνασσού.
6) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 120039 ιδιωτικά μηχανήματα , τύπου φορτηγά με λεπίδα - αλατιέρα ,
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ιδιοκτησίας ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην
Ε.Ο. Λαμίας - Καρπενησίου και στις Επ.Ο της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης.
7) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 96273 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου φορτωτή εκσκαφέα, και το υπ. αριθμ.
ΜΕ 44758 τύπου φορτωτή λαστιχοφόρου ιδιοκτησίας ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ για τον αποχιονισμό
του επαρχιακού οδικού δικτύου στην Επ. Οδό Αμφίκλεια - Χ.Κ. Παρνασσού και φόρτωση άλατος στην
θέση “Αμφίκλεια.”
8) Με αρ. κυκλοφορίας ZMK 5388 και το υπ. αριθμ. ΚΗΑ 6157 ιδιωτικά μηχανήματα τύπου
αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα ιδιοκτησίας ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. για τον αποχιονισμό του οδικού
δικτύου της ΕΟ Λαμίας - Καρπενησίου.
Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος, που θα
προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας και θα υπογράφεται από τον
ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος Π.Π. και τον Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων , σε συνδυασμό με την υπ. αριθμ.2138/24-12-2019 πρακτ. 41/18-12-
2019 (ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) Απόφαση της Ο.Ε της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τις οποίες
εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από την Δνση Τεχνικών Έργων , με
ιδιωτικά μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό και ορίστηκε
η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προ. Π.Ε. Φθιώτιδας καθώς και

των αρμοδίων τμημάτων της Δ.Τ.Ε. και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων
συντονιστών , προίσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.

2.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται με προφορικές

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

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

(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό , φώτα, και λοιπά
αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.

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

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

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

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

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

Ο κ. Χρονάς ανέφερε “Να συμπληρωθεί ο τίτλος με την αναφορά της ημερομηνίας και συγκεκριμένης
αιτίας των παρεμβάσεων της Περιφέρειας…..Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 214

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας» Υποέργο 14
(μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα έτη
2018-2019) για αποχιονισμό

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.28847/1224/07-02-2020
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
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Εγκρίνει δαπάνη για μίσθωση μηχανημάτων για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο
εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας» Υποέργο
14 (μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα έτη
2018-2019), στις παρακάτω εταιρείες:
1. ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ για τον αποχιονισμό του επαρχιακού οδικού δικτύου στην Επ. Οδό
Αμφίκλεια - Χ.Κ. Παρνασσού και φόρτωση άλατος στην θέση “Αμφίκλεια.”η δε δαπάνη της
συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 3.447,20 € με Φ.Π.Α. 24%.
2. CERMA JANI για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην Επ. Οδό
Αμφίκλειας - ΧΚ Παρνασσού, η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των
7.471,00€ με Φ.Π.Α. 24%.
3. ΑΝΕΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε.Φθιώτιδας, στο οδικό
δίκτυο Αταλάντη - Κυπαρρίσι - Κυρτώνη της Δ.Ε. Αταλάντης του Δήμου Λοκρών, η δε δαπάνη της
συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 1.922,00 € με Φ.Π.Α. 24%.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε “Να συμπληρωθεί ο τίτλος με την αναφορά της ημερομηνίας και συγκεκριμένης
αιτίας των παρεμβάσεων της Περιφέρειας…..Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 215

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας»Υποέργο 14
(μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα έτη
2018-2019) για αποχιονισμό

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.28852/1226/07-02-2020
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 δαπάνη για μίσθωση μηχανημάτων για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο
εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας» Υποέργο
14 (μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα έτη
2018-2019), στις παρακάτω εταιρείες:
1. ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ για τον αποχιονισμό του επαρχιακού οδικού δικτύου στην Επ. Οδό
Αμφίκλεια - Χ.Κ. Παρνασσού και φόρτωση άλατος στην θέση “Αμφίκλεια”, η δε δαπάνη της
συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 2.728,00 € με Φ.Π.Α. 24%.
2. ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου στην Ε.Ο. Λαμίας - Άμφισσας
και για την φόρτωση άλατος στη θέση Λαμία, η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο
ποσό των 1.537,60 € με Φ.Π.Α. 24%.
3. ΝΙΑΒΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην περιοχή της
ΕΟ Λαμίας - Δομοκού, η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 620,00 €
με Φ.Π.Α. 24%.
4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ για το αποχιονισμό του οδικού δικτύου στην Επ.Ο Αγιος Γεώργιος - Δίκαστρο
- Περίβλεπτο - Πιτσιωτά της ΔΕ Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης, η δε δαπάνη της
συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 545,60 € με Φ.Π.Α. 24%.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε “Να συμπληρωθεί ο τίτλος με την αναφορά της ημερομηνίας…..Δεν έχουμε
αντίρρηση.”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 216

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας»
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.31395/1356/11-02-2020
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 τη δαπάνη για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό
οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας», στις παρακάτω εταιρείες:
1. CERMA JANI για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην Επ. Οδό Αμφίκλειας
- ΧΚ Παρνασσού, η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 6.144,20 € με
Φ.Π.Α. 24%.
2. ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ για την φόρτωση άλατος στα εκχιονιστικά και την ανάδευση αυτού στην
θέση άλατος Τυμφρηστού της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης και για τον αποχιονισμό
του οδικού δικτύου της Επ.Ο. Τυμφρηστός Μεσαία Κάψη, η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας,
ανέρχεται στο ποσό των 2.114,20 € με Φ.Π.Α. 24%.
3. ΡΗΓΑΣ ΗΛΙΑΣ για τον αποχιονισμό στην Επ. Οδό Σπερχειάδας - Περιβόλι - Κυριακοχώρι της Δ.Ε.
Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης, η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό
των 595,20 € με Φ.Π.Α. 24%.
4. ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ για τον αποχιονισμό στην Επ. Οδό Σπερχειάδας - Κανάλια - Γαρδίκι -
Πουγκάκια - Πλάτανος - όρια Νομού της Δ.Ε. Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης, η δε δαπάνη της
συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 1.736,00 € με Φ.Π.Α. 24%.
5. ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ για τον αποχιονισμό στην ΕΟ Λαμίας Άμφισσας και για την φόρτωση άλατος
στην θέση Δαμάστα, η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 297,60 € με
Φ.Π.Α. 24%.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε “Να συμπληρωθεί ο τίτλος με την αναφορά της ημερομηνίας…..Δεν έχουμε
αντίρρηση.”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 217

ΘΕΜΑ 14ο:΄Εγκριση της υπ΄αριθμ. 28787/87/07-02-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας για διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών(χιονοπτώσεις-παγετός)
για το χρονικό διάστημα από 4/2/2020 έως 6/2/2020 σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 463/4-2-2020 έγγραφο
της Γ.Γ.Π.Π./ΕΣΚΕ .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.30682/93/10-02-2020
έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φωκίδας. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 28787/87/07-02-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας για
διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών(χιονοπτώσεις-παγετός) με την
οποία εγκρίνεται:

1. Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεση εργασιών:
i. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 133849 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με
λεπίδα, ιδιοκτησίας Παναγιώτη Κοντολάτη για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε.
Φωκίδας στην ε.ο.21 Λιλαία-Επτάλοφος-όρια Νομού προς Αράχοβα.
ii. Με αριθμό κυκλοφορίας ΕΚΕ 2321 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με
λεπίδα ιδιοκτησίας Δήμητρας Κυριαζή για τον αποχιονισμό ε.ο5 Σπερνόρεμα-Καλοσκοπή-όρια
Νομού προς Παύλιανη-Βρύζες-Πυρά-Μαυρολιθάρι-Καστριώτισα.
iii. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 82426 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με
λεπίδα ιδιοκτησίας Κρόνος Ο.Ε για τον αποχιονισμό φράγμα-Λιδορικι-Λευκαδίτι-Στρώμη-
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Μουσουνίτσα-Αθ.Διάκο.
iv. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 117515 , ΜΕ 23233, ιδιωτικά μηχανήματα τύπου αυτοκινούμενη
αλατιέρα με λεπίδα, ιδιοκτησίας Γεωργίου Ράπτη για αποχιονισμό, διασταύρωση με παραλίμνιο-
Δάφνο-Διχώρι-Ψηλό Χωριό, ε.ο13 Κροκύλειο-Κουπάκι-Ζωριάνο-Αλποχώρι.
v. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 87588 , ΜΕ 123234, ιδιωτικά μηχανήματα τύπου αυτοκινούμενη
αλατιέρα με λεπίδα, ιδιοκτησίας Βασιλείου Τριβήλου για αποχιονισμό, ε.ο8 Θεοτόκο-Πενταγιοί-
Αρτοτίνα-όρια Νομού με Αιτωλοακαρνανία.
vi. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 94153 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με
λεπίδα ιδιοκτησίας Ευθύμιου Σπυρόπουλου για τον αποχιονισμό Σώταινα-Μηλιά-Στύλια-
Περιθιώτισσα-Ποτιδάνεια-Παλιοξάρι-Τείχιο.
vii. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 123207, ΜΕ 128895, ιδιωτικά μηχανήματα τύπου αυτοκινούμενη
αλατιέρα με λεπίδα και ανέμη και το ΑΜΕ 1380 φορτηγό, ιδιοκτησίας Θάνου Δήμου για αποχιονισμό
στη θέση Φτερόλακα.
Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος, που θα

προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης, τον πίνακα ωρών εργασίας και το G.P.S θα
υπογράφoνται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος Π.Π.
και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων , σε συνδυασμό με την υπ. αριθμ.2138/24-
12-2019 πρακτ. 41/18-12-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) Απόφαση της Ο.Ε της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά με ιδιωτικά
μηχανήματα που μισθώνονται χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό και ορίστηκε η
ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προ. Π.Ε. Φωκίδας καθώς και

των αρμοδίων τμημάτων της Δ.Τ.Ε. και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων
συντονιστών , προίσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.

2. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :
(α) Η Π.Ε Φωκίδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε χρόνο και για
οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(β) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό , φώτα, και λοιπά
αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(γ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(γ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις των
ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες, κλπ.
(γ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(γ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(γ4) 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.
(γ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται
«ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ»

Ο κ. Χρονάς ανέφερε “Να συμπληρωθεί ο τίτλος με την αναφορά της ημερομηνίας…..Δεν έχουμε
αντίρρηση.”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 218

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5819/255112/01-11-2019 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(καθαρισμός ρεμάτων και τάφρων, καθαρισμός λαδιών από οδόστρωμα) από 01/11/2019 στην περιοχή
ευθύνης της Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.500/22435/30-01-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
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αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 5819/255112/01-11-2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί
διάθεσης μέσων και πόρων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων(καθαρισμός ρεμάτων
και τάφρων, καθαρισμός λαδιών από οδόστρωμα) από 01/11/2019 στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε.
Βοιωτίας με την οποία εγκρίθηκε:

1.- Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων :
(α) Το ΜΕ 95676 μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέας από 120 Hp και άνω, το ΒΙΒ 8311

φορτηγό με Ω.Φ. 17-35 tn, το ΜΕ 113223 μηχάνημα έργου τύπου ερπυστριοφόρος εκσκαφέας και το
ΒΙΖ 4665 φορτηγό με Ω.Φ. 17-35 tn, ιδιοκτησίας ΑΓΑΘΗ ΧΡΗΣΤΟΥ για τον καθαρισμό ρέματος στην
περιοχή Πύλης από φερτά υλικά και κλαδιά που συσσωρεύτηκαν λόγω βροχοπτώσεων με αποτέλεσμα
να πλημμυρίζει ο δρόμος .

(β) Το ΜΕ 56692 μηχάνημα τύπου εκσκαφέας έως 120 Hp, ιδιοκτησίας ΦΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για
τον καθαρισμό ρείθρων από φερτά υλικά στην περιοχή Πλαταιών

(γ) Το ΜΕ 120337 μηχάνημα τύπου φορτωτή και το ΕΚΒ 1388 φορτηγό με Ω.Φ. 17-35 tn,
ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για τον καθαρισμό λαδιών καθώς και για τη μεταφορά και διάστρωση
άμμου στο οδικό δίκτυο στην περιοχή Αλίαρτος- Μαυρομάτι.

(δ) Το ΜΕ 70778 μηχάνημα τύπου μηχανικός εκσκαφέας, ιδιοκτησίας ΠΕΡΑΜΑΤΖΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Γεωργίου, για καθαρισμό δρόμων Θήβας – Λεύκτων και Θήβας – Μελισσοχωρίου
διότι λόγω βροχοπτώσεων το νερό υπερβαίνει τον δρόμο και υπάρχει κίνδυνος στα διερχόμενα
αυτοκίνητα.

(ε) Το ΜΕ 113208 μηχάνημα τύπου ερπυστριοφόρος εκσκαφέας , ιδιοκτησίας ΠΕΡΑΜΑΤΖΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Παναγιώτη, για καθαρισμό ρέματος «Προύφι» από κλαδιά που έκλεισαν το ρέμα και
πλημμύρισαν καλλιέργειες στην περιοχή Πλαταιών.

(στ) Το ΜΕ 79674 μηχάνημα τύπου μηχανικός εκσκαφέας από 121 Hp και άνω, ιδιοκτησίας
ΓΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για καθαρισμό ρέματος από φερτά υλικά στην περιοχή Διόνυσος.

(ζ) Το ΜΕ 101997 μηχάνημα τύπου Μηχανικός εκσκαφέας, ιδιοκτησίας ΧΑΤΖΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
για καθαρισμό ρέματος στη περιοχή Μελισσοχωρίου που πλημμύρισε σε μήκος 2000 χλμ. περίπου και
πλημμύρισαν πολλές καλλιέργειες.

(η) Το ΜΕ 126847 μηχάνημα τύπου εκσκαφέας ελαστιχοφόρος, ιδιοκτησίας ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ για καθαρισμό ρεμάτων «ΑΡΑΠΗΣ», «ΚΑΚΑΡΙ» στην περιοχή Καλάμι Αγίου Γεωργίου από
φερτά υλικά καθώς και άνοιγμα τεχνικού από μπάζα.

(θ) Το ΜΕ 116114 μηχάνημα τύπου εκσκαφέας CATERPILLAR, ιδιοκτησίας ΓΚΩΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗ
για τον καθαρισμό ποταμού « ΕΡΚΥΝΑ» και ποταμού «ΜΑΚΡΥΣΑΙΟΥ» από κλαδιά και φερτά υλικά
στην περιοχή Λιβαδειάς καθώς πλημμυρίζουν τους παρακείμενους δρόμους και καλλιέργειες.

(ι) Το ΜΕ 104177 μηχάνημα τύπου φορτωτής ερπυστριοφόρος ιδιοκτησίας ΒΟΓΓΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ στην περιοχή Προφήτη Ηλίας για καθαρισμό ρέματος από κλαδιά που είχαν πέσει και
υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας σε γειτονικές ιδιοκτησίες και ζώα.

(κ) Το ΜΕ 116115 μηχάνημα τύπου ερπυστριοφόρος εκσκαφέας ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ
ΙΩΑΝΝΗ στην περιοχή Βαρικό Βαγίων για καθαρισμό ρέματος.

2.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας των μηχανημάτων, που
θα προκύπτουν από το Πρωτόκολλο που θα υπογράφεται από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της
Π.Ε. Βοιωτίας.

3.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους όρους που αναγράφονται στα συμφωνητικά μίσθωσης,
μεταξύ της κας Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας και των ιδιοκτητών των μηχανημάτων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 219

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 26471/101/04-02-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για τον αποχιονισμό και ρίψη άλατος, οδών αρμοδιότητας
Π.Ε. Βοιωτίας από 05-02-2020 έως 08-02-2020, στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.Φ007.31032/123/10-02-2020
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έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της 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 υπ’ αριθμ. 26471/101/04-02-2020 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί
διάθεσης πόρων και μέσων για τον αποχιονισμό και ρίψη άλατος, οδών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας
από 05-02-2020 έως 08-02-2020, στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Βοιωτίας, με την οποία εγκρίνεται:
1. Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεση εργασιών :

Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος, που θα
προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας και θα υπογράφεται από τον
ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος Π.Π. και τον Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, σε συνδυασμό με την υπ. αριθ. 2136 πρακτ. 41/18-12-2019, θέμα
17ο(ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) Απόφαση της Ο.Ε της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τις οποίες εγκρίθηκε
η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από την Δνση Τεχνικών Έργων , με ιδιωτικά
μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία
αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προ. Π.Ε. Βοιωτίας καθώς και των

αρμοδίων τμημάτων της Δ.Τ.Ε. και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων συντονιστών ,
προϊσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.

2. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται με προφορικές εντολές
των υπευθύνων στελεχών της Π.Στ.Ε. , οι δε και ώρες εργασίας του/ων μηχανήματος/ων θα
καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Βοιωτίας.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε χρόνο και
για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό , φώτα, και λοιπά
αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις των
ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες, κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την αντιμετώπιση
ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και εργασία του
μηχανήματος.
(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΑΡ.
ΚΥΚΛΟΦ. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. ΑΓΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ισοπεδωτής Γαιών (Grader) ΜΕ 46134 Σκούρτα - Όρια Νομού(Χασιά)
2. ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ισοπεδωτής Γαιών (Grader) ΜΕ 96334 Στεφάνη - Καμάρι- Όρια Νομού
3. ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μηχανικός Εκσκαφέας (JCB) ΜΕ 95676 Στεφάνη Πράσινο Πάνακτος
4. ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Φορτηγό(αλατιέρα) ΒΙΖ 4665 Στεφάνη - Καμάρι- Όρια Νομού

5. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Ισοπεδωτής Γαιών (Grader) ΜΕ 130312 Σκούρτα-Κλειδί

6. ΒΙΕΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Unimog με λεπίδα - αλατιέρα ΜΕ 93838 Κυριάκι - Ανάληψη

7. ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μηχανικός Εκσκαφέας (JCB) ΜΕ 64554 Αράχωβα – Λιβάδι- Χ. Κέντρο

8. ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Unimog με λεπίδα - αλατιέρα ΜΕ 74856 Σκαμνός - Χ. Κέντρο

9. ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ Unimog με λεπίδα - αλατιέρα ΜΕ 88636 Σκαμνός - Χ. Κέντρο

10. ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Unimog με λεπίδα - αλατιέρα ΜΕ 135992 Αράχωβα - Λιβάδι
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«ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ »

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 220

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του ποσού διακοσίων έντεκα χιλιάδων εξακοσίων
τριάντα ευρώ και μηδέν λεπτών (211.630,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την πληρωμή
εργασιών εκτάκτων αναγκών (αποχιονισμός και ρίψη άλατος) στην ευρύτερη περιοχή του Νομού
Βοιωτίας, αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας από 11/12/2019 έως 31/12/2019

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 692/30960/10-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει δαπάνη ποσού διακοσίων έντεκα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ευρώ και μηδέν λεπτών
(211.630,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την πληρωμή εργασιών εκτάκτων αναγκών
(αποχιονισμός και ρίψη άλατος) κατά την εκδήλωση καιρικών φαινομένων (χιόνια, παγετός) στην
ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, αρμοδιότητος Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας από 28-12-2019 έως 31-12-2019.
Οι ανωτέρω δαπάνες βαρύνουν το υποέργο 12 «έκτακτες ανάγκες έτους 2019» του έργου της ΣΑΕΠ με
κωδ. 2014ΕΠ56600012, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 148/2019 Απόφαση
Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Πρακτικό 4ης Συνεδρίασης της 21-6-2019, ΑΔΑ:
ΨΖΡΕ7ΛΗ-ΙGE).

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΡΙΨΗ ΑΛΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΑΠΟ 28/12/2019 ΕΩΣ 31/12/2019.

ΟΝΟΜ/ΝΟ ΜΗΧ/ΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΩΡΕΣ ΤΙΜΗ
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ
24%

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΓΑΘΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕ 79242
Μηχανικός
Εκσκαφέας

(JCB)
με λεπίδα
110HP

28/12/2019
11:00 μ.μ

31/12/2019
11:00 μ.μ 58

34 ώρεςX55€
& 24

ώρεςX65€(αργία)

1.870,00
1.560,00
3.430,00 823,2 4.253,20

ΑΓΑΘΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕ 46134
Ισοπεδωτής
(GRADER)

28/12/2019
11:00 μ.μ

31/12/2019
11:00 π.μ 72

48 ώρεςX55€
& 24

ώρεςX65€(αργία)

2.640,00
1.560,00
4.200,00 1.008,00 5.208,00

ΑΓΑΘΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕ 130348
Φορτωτής
Ερπύστρια
100HP

28/12/2019
06:00 μ.μ

31/12/2019
08:00 π.μ 46

34 ώρεςX50€
& 12

ώρεςX60€(αργία)

1.700,00
720,00
2.420,00 580,80 3.000,80

ΑΓΑΘΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕ 96333
Φορτωτής με
Κουβά 320HP

28/12/2019
06:00 μ.μ

31/12/2019
06:00 μ.μ 70

54 ώρεςX60€
& 16

ώρεςX70€(αργία)

3.240,00
1.120,00
4.360,00 1.046,40 5.406,40

ΑΓΑΘΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕ 96334
Ισοπεδωτής
(GRADER)

28/12/2019
06:00 μ.μ

31/12/2019
10:00 π.μ 62

48 ώρεςX55€
& 14 ώρεςX65€

(αργία)

2.640,00
910,00
3.550,00 852,00 4.402,00

ΑΓΑΘΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕ 130153
Φορτωτής
Ερπύστρια
160HP

28/12/2019
06:00 μ.μ

31/12/2019
02:00 μ.μ 56

44 ώρεςX50€
& 12 ώρεςX60€

(αργία)

2.200,00
720,00
2.920,00 700,80 3.620,80

ΑΓΑΘΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕ 95676
Μηχανικός
Εκσκαφέας

(JCB)
94HP

28/12/2019
06:00 μ.μ

31/12/2019
08:00 μ.μ 56

44 ώρεςX50€
& 12 ώρεςX60€

(αργία)

2.200,00
720,00
2.920,00 700,80 3.620,80
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ΑΓΑΘΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕ 126257
Φορτωτής
Ερπύστρια
300HP

28/12/2019
06:00 μ.μ

31/12/2019
08:00 μ.μ 56

44 ώρεςX65€
& 12 ώρεςX75€

(αργία)

2.860,00
900,00
3.760,00 902,40 4.662,40

ΑΓΑΘΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΒΙΖ 4665
Φορτηγό
αλατιέρα

28/12/2019
06:00 μ.μ

31/12/2019
08:00 π.μ 48

38 ώρεςX55€
& 10 ώρεςX65€

(αργία)

2.090,00
650,00
2.740,00 657,60 3.397,60

ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΕ 113193
Ισοπεδωτής
(GRADER)

28/12/2019
11:00 μ.μ

31/12/2019
2:00 μ.μ 63

39 ώρεςX55€
& 24 ώρεςX65€

(αργία)

2.145,00
1.560,00
3.705,00 889,20 4.594,20

ΒΙΕΝΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕ 64523
Φορτωτής 966

με κουβά
216ΗP

29/12/2019
10:00 π.μ
30/12/2019
10:00 π.μ
31/12/2019
10:00 μ.μ

29/12/2019
08:00 μ.μ
30/12/2019
08:00 μ.μ
31/12/2019
08:00 μ.μ 30

18 ώρεςX65€
& 12 ώρεςX75€

(αργία)

1.170.00
900.00
2.070.00 496.80 2.566.80

ΒΙΕΝΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕ 64524
Μηχανικός
Εκσκαφέας
(JCB)Λεπίδα

74HP
28/12/2019
11:00 μ.μ

31/12/2019
11:00 μ.μ 72

48 ώρεςX50€
& 24 ώρεςX60€

(αργία)

2.400.00
1.440,00
3.840,00 921,60 4.761,60

ΒΙΕΝΝΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΜΕ 93838
UNIMOG με
Λεπίδα-
αλατιέρα

28/12/2019
11:00π.μ

31/12/2019
11:00 π.μ 72

48 ώρεςX60€
& 24 ώρεςX70€

(αργία)

2.880.00
1.680.00
4.560.00 1.094.40 5.654.40

BOΓΛHΣ
ΔHMHTΡIOΣ

ΜΕ 130160
Μηχανικός
Εκσκαφέας

(JCB)
Λεπίδα 100HP

28/12/2019
11:00 μ.μ

31/12/2019
11:00 μ.μ 72

48 ώρεςX55€
& 24 ώρεςX65€

(αργία)

2.640.00
1.560,00
4.200.00 1.008.00 5.208.00

ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΜΕ 64570
Ισοπεδωτής
(GRADER)

28/12/2019
11:00 μ.μ

30/12/2019
05:00 μ.μ 42

18 ώρεςX55€
& 24 ώρεςX65€

(αργία)

990,00
1.560,00
2.550,00 612,00 3.162,00

ΓΟΥΛΑΣ
ΔHMHTΡIOΣ

ΜΕ 79674
Μηχανικός
Εκσκαφέας

98HP
Κουβάς

29/12/2019
00:00 π.μ

31/12/2019
12:00 μ.μ. 60

36 ώρεςX50€
& 24 ώρεςX60€

(αργία)

1.800.00
1.440.00
3.240.00

777.60 4.017.00

ΓΚΩΝΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕ 93839
Μηχανικός
Εκσκαφέας

(JCB)
Λεπίδα 128HP

28/12/2019
23:00 μ.μ

31/12/2019
23:00 μ.μ 72

48 ώρεςX55€
& 24 ώρεςX65€

(αργία)

2.640.00
1.560,00
4.200.00 1.008.00 5.208.00

ΖΩΝΑΣ
ΛΟΥΚΑΣ

ΜΕ 61747
Μηχανικός
Εκσκαφέας

(JCB)
Λεπίδα 78HP

28/12/2019
11:00 μ.μ

31/12/2019
11:00 μ.μ 72

48 ώρεςX55€
& 24 ώρεςX65€

(αργία)

2.640.00
1.560,00
4.200.00 1.008.00 5.208.00

ΚΑΛΛΗΣ
ΘΩΜΑΣ

ΜΕ 93849
Μηχανικός
Εκσκαφέας

(JCB)
Λεπίδα 101HP

28/12/2019
11:00 μ.μ

31/12/2019
11:00 μ.μ 72

48 ώρεςX55€
& 24 ώρεςX65€

(αργία)

2.640.00
1.560,00
4.200.00 1.008.00 5.208.00

ΚΑΜΗΛΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΕ 60514
Μηχανικός

Εκσκαφέας(J.C.
B)

85HP
Κουβάς 29/12/2019

4:00 π.μ
31/12/2019
9: 00 μ.μ 65

45 ώρεςX50€
& 20 ώρεςX60€

(αργία)

2.250.00
1.200.00
3.450.00 828,00 4.278.00
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ΚΑΡΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕ 96336
Μηχανικός
Εκσκαφέας

(JCB)
Λεπίδα 101HP

29/12/2019
04:00 π.μ

31/12/2019
06:00 μ.μ. 62

42 ώρεςX50€
& 20 ώρεςX60€

(αργία)

2.100.00
1.200.00
3.300.00 792,00 4.092.00

ΚΑΡΡΑΣ
ΧΑΡΑΛ.

ΜΕ 121684
UNIMOG με
Λεπίδα-
αλατιέρα

28/12/2019
11:00 μ.μ.

31/12/2019
11:00 μ.μ. 72

48 ώρεςX60€
& 24 ώρεςX70€

(αργία)

2.880.00
1.680.00
4.560.00 1.094.40 5.654.40

ΚΑΡΡΑΣ
ΧΑΡΑΛ.

ΜΕ 93433
UNIMOG με
Λεπίδα-
αλατιέρα

28/12/2019
11:00 μ.μ.

31/12/2019
11:00 μ.μ. 72

48 ώρεςX60€
& 24 ώρεςX70€

(αργία)

2.880.00
1.680.00
4.560.00 1.094.40 5.654.40

ΚΑΣΣΙΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ του
Νικολάου

ΜΕ 61745
Ισοπεδωτής
(GRADER)

28/12/2019
11:00 μ.μ

31/12/2019
11:00 π.μ 72

48 ώρεςX55€
& 24

ώρεςX65€(αργία)

2.640,00
1.560,00
4.200,00 1.008,00 5.208,00

ΚΑΣΣΙΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ του

Παναγ.

ΜΕ 61749
Ισοπεδωτής
(GRADER)

29/12/2019
04:00 π.μ

30/12/2019
07:00 π.μ. 27

7 ώρεςX55€
& 20

ώρεςX65€(αργία)

385,00
1.300,00
1.685,00 404,40 2.089,40

ΚΑΣΣΙΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕ 88630
Ισοπεδωτής
(GRADER)

29/12/2019
04:00 π.μ

30/12/2019
07:00 π.μ. 27

7 ώρεςX55€
& 20

ώρεςX65€(αργία)

385,00
1.300,00
1.685,00 404,40 2.089,40

ΚΑΣΣΙΝΑΣ
ΛΟΥΚΑΣ

ΜΕ 88631
Ισοπεδωτής
(GRADER)

28/12/2019
11:00 μ.μ

31/12/2019
11:00 π.μ 72

48 ώρεςX55€
& 24

ώρεςX65€(αργία)

2.640,00
1.560,00
4.200,00 1.008,00 5.208,00

ΚΑΣΣΙΝΑΣ
ΛΟΥΚΑΣ

ΜΕ 77364
Μηχανικός
Εκσκαφέας

(JCB)
Λεπίδα
90HP

28/12/2019
11:00 μ.μ

31/12/2019
11:00 μ.μ 72

48 ώρεςX55€
& 24 ώρεςX65€

(αργία)

2.640.00
1.560,00
4.200.00 1.008.00 5.208.00

ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΒΙΝ 5455
ΦΟΡΤΗΓΟ –

Λεπίδα-
Αλατιέρα

28/12/2019
11:00 μ.μ

31/12/2019
11:00 μ.μ 72

48 ώρεςX55€
& 24 ώρεςX65€

(αργία)

2.640.00
1.560,00
4.200.00 1.008.00 5.208.00

ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕ 64554
Μηχανικός
Εκσκαφέας

(JCB)
75HP

29/12/2019
04:00 π.μ

31/12/2019
18:00 μ.μ. 56

32 ώρεςX55€
&24 ώρεςX65€

(αργία)

1.760,00
1.560,00
3.320,00 796,80 4.116,80

ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕ 74856
UNIMOG με
Λεπίδα-
αλατιέρα

11/12/2019
04:00 π.μ

31/12/2019
18:00 μ.μ. 105

81 ώρεςX60€
& 24 ώρεςX70€

(αργία)

4.860,00
1.680,00
6.540,00

1.569,60 8.109,60

ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ

ΜΕ 88636
UNIMOG με
Λεπίδα-
αλατιέρα

28/12/2019
04:00 μ.μ

31/12/2019
11:00 μ.μ. 79

55 ώρεςX60€
& 24 ώρεςX70€

(αργία)

3.300,00
1.680,00
4.980,00 1.195,20 6.175.20

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΜΕ 116091
Μηχανικός

Εκσκαφέας(κου
βά)
86HP

29/12/2019
04:00 π.μ

31/12/2019
01:00 μ.μ. 57

20 ώρεςX50€
& 37 ώρεςX60€

(αργία)

1.000,00
2.220,00
3.220,00 772,80 3.992,80

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝOΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΜΕ 109883
Μηχανικός

Εκσκαφέας(κου
βά)

131HP
29/12/2019
04:00 π.μ

31/12/2019
01:00 μ.μ. 57

20 ώρεςX55€
& 37 ώρεςX65€

(αργία)

1.100,00
2.405,00
3.505,00 841,20 4.346,20

ΚΩΤΣΑΔΑΜ
ΛΟΥΚΑΣ

ΜΕ 96313
Μηχανικός
Εκσκαφέας

(JCB)
101HP

29/12/2019
10:00 π.μ

31/12/2019
06:00 μ.μ. 56

14 ώρεςX55€
& 42 ώρεςX65€

(αργία)

770.00
2.730,00
3.500,00 840.00 4.340,00

ΜΑΡΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕ 135992
UNIMOG με
Λεπίδα-

28/12/2019
11:00 μ.μ.

31/12/2019
11:00 μ.μ. 72

48 ώρεςX60€
& 24 ώρεςX70€

(αργία)

2.880.00
1.680.00
4.560.00 1.094.44 5.654.40

ΑΔΑ: 67ΡΠ7ΛΗ-8ΓΤ



30

αλατιέρα

ΜΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕ 120349
Μηχανικός
Εκσκαφέας

(JCB)
Λεπίδα

28/12/2019
11:00 μ.μ

31/12/2019
11:00 μ.μ 72

48 ώρεςX55€
& 24 ώρεςX65€

(αργία)

2.640.00
1.560,00
4.200.00 1.008.00 5.208.00

ΠΑΛΑΓΚΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΕ 64525
ΦΟΡΤΗΓΟ –

Λεπίδα-
Αλατιέρα

30/12/2019
04:00 π.μ
31/12/2019
04:00 μ.μ

30/12/2019
12:00 μ.μ.
31/12/2019
11:00 μ.μ 15

15 ώρεςX60€
& 00 ώρεςX00€

(αργία) 900,00 216,00 1.116,00

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΕ 130312
Ισοπεδωτής
(GRADER)

28/12/2019
12:00 μ.μ

31/12/2019
04:00 μ.μ. 68

44 ώρεςX55€
& 24 ώρεςX65€

(αργία)

2.420,00
1.560,00
3.980,00 955,20 4.935,20

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΕ 101978
Φορτωτής 966

με κουβά
207HP

28/12/2019
23:00 μ.μ.

31/12/2019
10:00 π.μ. 59

35 ώρεςX65€
& 24 ώρεςX75€

(αργία)

2.275,00
1.800,00
4.075,00 978,00 5.053,00

ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ
EYAΓΓEΛOΣ

ΜΕ 70778
Μηχανικός
Εκσκαφέας

(JCB)
Λεπίδα 94HP

28/12/2019
23:00 μ.μ.

30/12/2019
21:00 μ.μ. 46

22 ώρεςX55€
& 24 ώρεςX65€

(αργία)

1.210,00
1.560,00
2.770,00

664,80 3.434,80

ΡΕΝΤΙΦΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΕ 56707
Μηχανικός
Εκσκαφέας

(JCB)
Λεπίδα 102HP

29/12/2019
08:00 π.μ

31/12/2019
18:00 μ.μ. 58

42 ώρεςX55€
& 18 ώρεςX65€

(αργία)

2.310,00
1.170,00
3.480,00

835,20
4.315,00

ΣΥΡΡΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΜΕ 88639
Μηχανικός
Εκσκαφέας
114HP

11/12/2019 31/12/2019
58

45 ώρεςX50€
& 13 ώρεςX60€

(αργία)

2.250,00
780,00
3.030,00 727,20 3.757,20

ΦΑΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕ 56692
Μηχανικός
Εκσκαφέας

(JCB)
Λεπίδα 89HP

28/12/2019
11:00 π.μ

31/12/2019
11:00 μ.μ. 59

35 ώρεςX55€
& 24 ώρεςX65€

(αργία)

1.925,00
1.560,00
3.485,00 836,40 4.321,40

ΦΥΤΙΛΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ

ΜΕ 120301
Μηχανικός
Εκσκαφέας

Λεπίδα 101HP
28/12/2019
11:00 μ.μ

31/12/2019
11:00 μ.μ 72

48 ώρεςX55€
& 24 ώρεςX65€

(αργία)

2.640.00
1.560,00
4.200.00 1.008.00 5.208.00

ΧΑΤΖΗΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕ 101997
Μηχανικός
Εκσκαφέας

(κουβάς) 93HP
28/12/2019
11:00 μ.μ

31/12/2019
11:00 μ.μ. 72

48 ώρεςX50€
& 24 ώρεςX60€

(αργία)

2.400,00
1.440,00
3.840,00 921,60 4.761,60

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ
Υ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕ 96335
Μηχανικός
Εκσκαφέας

(JCB)
Λεπίδα 110HP

29/12/2019
04:00 π.μ

31/12/2019
06:00 μ.μ. 68

44 ώρεςX55€
& 24 ώρεςX65€

(αργία)

2.420,00
1.560,00
3.980,00 955,20 4.935,00

ΣΥΝΟΛΟ 170.670,00 40.960,80 211.630,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 221

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 26139/54/05-02-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων που
προέκυψαν από χιονοπτώσεις - παγετός από 05/02/2020 Π.Ε. Ευρυτανίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.31937/68/11-02-2020
έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της 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. 26139/54/05-02-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί
διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων που προέκυψαν από
χιονοπτώσεις - παγετός από 05/02/2020 Π.Ε. Ευρυτανίας με την οποία εγκρίνεται:

1. Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Το ΜΕ 86708 Ι.Χ. μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΝΤΑΛΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ για τον

καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.
(β) Το ME 63031 I.X. μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα – φορτωτή και το ΜΕ 67029 ΙΧ μηχάνημα

έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΥ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε. για τον καθαρισμό του οδικού
δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.

(γ) Το ΜΕ 93867 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου λεπίδα αποχιονισμού - αλατοδιανομέας, ιδιοκτησίας
ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Φραγκίστας.

(δ) Το ΜΕ 135749 IX μηχάνημα έργου τύπου εκχιονιστικό (αλατοδιανομέας), ιδιοκτησίας
ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Αγράφων.

(ε) Το ΜΕ 86723 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΙΩΑΝΝΗ ΦΕΓΓΟΥΛΗ για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας και Προυσού.

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

3. 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 222

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας» Υποέργο 14
(μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα έτη
2018-2019)

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.33639/1452/13-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει δαπάνη για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό οδικό
δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας» Υποέργο 14 (μίσθωση μηχανημάτων
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας για τα έτη 2018-2019), στις παρακάτω
εταιρείες:
1. ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ για την φόρτωση άλατος στα εκχιονιστικά και την ανάδευση αυτού
στην θέση άλατος Τυμφρηστού της Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης και για τον
αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Επ.Ο. Τυμφρηστός Μεσαία Κάψη.η δε δαπάνη της συγκεκριμένης
εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 3.137,20 € με Φ.Π.Α. 24%.
2. ΤΖΑΧΡΗΣΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙNΑ για τον αποχιονισμό στην Επ. Οδό Σπερχειάδας - Κανάλια - Γαρδίκι -
Πουγκάκια - Πλάτανος - όρια Νομού της Δ.Ε. Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης, η δε δαπάνη της
συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 1.041,60 € με Φ.Π.Α. 24%.
3. ΦΑΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ για τον αποχιονισμό στο οδικό δίκτυο της Επ.Ο. Ρεγγίνι - Μόδι ,
Μενδενίτσα - Ξυλικοί, η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 1.860,00 €
με Φ.Π.Α. 24%.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 223

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου
Πολιτικών», προϋπολογισμού 74.400,00€ Π.Ε.Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 26996/683/05-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το 2ο πρακτικό της δημοπρασίας και την κατακύρωση του αποτελέσματος στην Ε/Ε «ΜΑΝΘΟΣ
Δ. ΖΑΧΑΡΗΣ», με έκπτωση 57%.

Μετά την απόφαση κατακύρωσης, η προθεσμία άσκησης ένστασης είναι πέντε (5) ημέρες από
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με το
άρθρο 4 παρ. 2 της διακήρυξης.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις

βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις
αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και

36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 224

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και
ποταμών Ν. Εύβοιας- Γ΄ Φάση» προϋπολογισμού 455.493,42€ με ΦΠΑ του έργου «Συντήρηση –
Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών από φερτά υλικά της
Π.Ε. Εύβοιας»

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 11105/307/07-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
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αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το 2ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας
του υποέργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών Ν.
Εύβοιας- Γ΄ Φάση», με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ:85705 .
2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Α.Α. Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ:133569 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης σαράντα έξι και είκοσι οκτώ τοις εκατό (46,28%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 225

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση Οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας» υποέργο «Συντήρηση
αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος, υποδομών και σήμανσης στις εθνικές οδούς»,
προϋπολογισμού 3.500.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 27619/475/05-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το 2ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας
του έργου : «Συντήρηση Οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας» υποέργο «Συντήρηση αποκατάσταση
ασφαλτικού οδοστρώματος, υποδομών και σήμανσης στις εθνικές οδούς», με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 85862
2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση “ ΛΑΤΩ ΑΤΕ ”, με Α.Α
Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 135790 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ
ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (62,30%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 226

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο « Προμήθεια άλατος 2019», της Π.Ε.
Ευρυτανίας και κατακύρωση της σύμβασης, προϋπολογισμού 67.709,60 € με ΦΠΑ, Π.Ε.Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 20629/157/05-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το 2ο Πρακτικό (05-02-2020) της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώνει τη σύμβαση, στην
εργοληπτική επιχείρηση «ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» (ΑΦΜ: 800865789, Δ/νση:
ΒΙΠΕ Λαμίας – Τ.Κ. 35100, τηλ. 2231068080-2238022107).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 227
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ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας 2018» προϋπολογισμού
3.240.000,00€ με ΦΠΑ

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 32055/1389/11-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας 2018», με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 84542.
2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση “ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε”, με
Α.Α.Προσφοράς- ΕΣΗΔΗΣ: 131657 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα τέσσερα και
δεκαέξι επί τοις εκατό (54,16%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 228

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση 1) της Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού και των λοιπών συμβατικών τευχών
του έργου: «Συντήρηση και λειτουργία αντλιοστασίων άρδευσης Κωπαϊδας αρδευτικής περιόδου 2020»
Προϋπολογισμού 74.400,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
2)Ορισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας ως υπηρεσίας που θα διενεργήσει τη δημοπρασία για την ανάθεση του έργου του
θέματος,Π.Ε. Βοιωτίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 660/30042/10-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 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 την Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού και των λοιπών συμβατικών τευχών
του έργου: «Συντήρηση και λειτουργία αντλιοστασίων άρδευσης Κωπαϊδας αρδευτικής περιόδου
2020» προϋπολογισμού 74.400,00 EURO (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
2. Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως υπηρεσίας που θα διενεργήσει τη δημοπρασία για την
ανάθεση του έργου του θέματος.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε “Η αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν την αξιοποίηση της Κωπαϊδας δεν
μπορεί να γίνεται σαν ένα οποιοδήποτε έργο και αποσπασματικά.
Η Κωπαϊδα είναι μια ενιαία περιοχή αρδευόμενης αγροτικής καλλιέργειας, όπου αυτοαπασχολούνται
εκατοντάδες μικροκαλλιεργητές….. Χρειάζεται ολοκληρωμένες, μόνιμα επαναλαμβανόμενες, σταθερές
παρεμβάσεις και συντήρηση, με συγκεκριμένο σχέδιο, που μόνο ένας αποκλειστικά δημόσιου χαρακτήρα
φορέας μπορεί να εξασφαλίσει….. αποκλείοντας οποιαδήποτε διαδικασία συγκέντρωσης της γης ή
λογικές αλλαγών της χρήσης της.
Έχοντας διαφορετική αντίληψη για την διαχείριση της Κωπαϊδας ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την ψηφοφορία για τα
συγκεκριμένα έργα….
Πιστεύαμε και πιστεύουμε πως θα ήταν αποτελεσματικότερο και σε όφελος του δημοσίου συμφέροντος
αυτά τα έργα να τα αναλάμβανε ένας δημόσιου χαρακτήρα τεχνικός φορέας κατασκευών και συντήρησης,
με επαρκή μέσα και κατάλληλο προσωπικό.”

Ο κ. Αναγνωστάκης ανέφερε ότι μετά με τη δέσμευση του Προέδρου της Ο.Ε. για να πραγματοποιήσει
ημερίδα- συζήτηση για την Κωπαϊδα θετική ψήφος
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 229

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση δημοπράτησης του 44ου Υποέργου με τίτλο: «Ενίσχυση θεμελίωσης και επισκευή
γέφυρας ποταμού Ξηριά επί της Ε.Ο. 77 Χαλκίδας-Ιστιαίας» στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου Π.Ε. Εύβοιας»προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με ΦΠΑ

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 31543/842/Φ.Ε./11-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει:
 την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ενίσχυση θεμελίωσης και

επισκευή γέφυρας ποταμού Ξηριά επί της Ε.Ο. 77 Χαλκίδας-Ιστιαίας», προϋπολογισμού
1.000.000,00 € με Φ.Π.Α, με τη διαδικασία του «ανοιχτού διαγωνισμού» του άρθρου 27 του
Ν.4412/16, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95, παρ.
2.α του Ν.4412/2016)

 την δαπάνη του ανωτέρω έργου συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α., από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Σ.Ε. (ΣΑΕΠ 566 με ενάριθμο 2014ΕΠ56600002) &

 τη Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη Δημοπράτησης.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει το διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, δια του Προϊσταμένου της, να εκδώσει

συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο χρονικό
διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της ίδιας Δ/νσης να κοινοποιούνται και να
ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού. Ειδικότερα:

 Να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική δημοπρασία (τα
μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση).

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

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

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

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

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

 Να καλεί τους προσφέροντες που υπέβαλαν προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες),
προκειμένου να διενεργηθεί κλήρωση ανάμεσα τους για να επιλέγει ο προσωρινός ανάδοχος,
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.i) της διακήρυξης.
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 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 4
παρ. 4.2.α) της διακήρυξης.

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 230

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, του έργου «Κατασκευή
τεχνικών-κρασπεδορειθρών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας»
προϋπολογισμού 240.000,00 με ΦΠΑ

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 32037/275/11-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει: α) τη Διακήρυξη και β) τα λοιπά συμβατικά τεύχη για την ανάθεση του έργου:
«Κατασκευή τεχνικών-κρασπεδορειθρών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε.
Ευρυτανίας», προϋπολογισμού μελέτης 240.000,00 € με ΦΠΑ

2. Ορίζει τη 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 τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ δια του Προϊσταμένου της, να εκδώσει
συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο
χρονικό διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της ίδιας Δ/νσης να κοινοποιούνται και να
ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού. Ειδικότερα όπως:
- Να προβαίνει στη συγκρότηση της Επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική δημοπρασία.
- Να ορίσει την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης των
προσφορών του διαγωνισμού καθώς και την μετάθεση αυτών σε άλλη ημερομηνία, αν για λόγους
ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, ή
αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά. Επίσης, να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά
στους προσφέροντες την απόφαση αυτή εντός πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν τη
νέα ημερομηνία και να αναρτά αυτή στο ΚΗΔΜΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και
να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, την διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής
- Να παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης.
- Να κοινοποιεί στους προσφέροντες, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και
πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων όπως αυτός παράγεται
από το υποσύστημα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας.
- Να κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού στους
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προσφέροντες και να παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων.
-Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 4
παρ. 4.2.α) της διακήρυξης.
- Να παρέχει επιπλέον προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει ή να συμπληρώσει τα
ανωτέρω δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.γ) της διακήρυξης.
- Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους προσφέροντες πλην του προσωρινού
αναδόχου και να αναρτά τα δικαιολογητικά αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.δ) της
διακήρυξης.
- Να καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, να του
κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και να τον καλεί για την υπογραφή του
συμφωνητικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.ε) της διακήρυξης.
-δια του πιστοποιημένου χρήστη, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσκαλεί
τον ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 4, παραγ. 4.2 α της διακήρυξης),
- δια του προϊσταμένους της, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» με σχετική ειδοποίηση να παρέχει στον προσωρινό ανάδοχο προθεσμία πέντε (5)
ημερών για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών,
- μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» να κοινοποιήσει
την απόφαση κατακύρωσης σε κάθε προσφέροντα, εκτός του προσωρινού αναδόχου, να καλεί με
σχετική πρόσκληση τον προσωρινό μειοδότη για την επικαιροποίηση των δικαιολογητικών, να
κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό μειοδότη και να εκδίδει απόφαση που να
ορίζει την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παραγ. 4.2 ε της
διακήρυξης,
- να εκφράζει τις απόψεις της Αναθέτουσας Αρχής επί υποβληθέντων προδικαστικών προσφυγών
του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017 λόγω ύπαρξης περιορισμού χρόνου (10 ημερών) βάση του
ανωτέρου άρθρου .

5. Εξουσιοδοτεί την Επιτροπή Διαγωνισμού του εν λόγω έργου για την διενέργεια κλήρωσης σε
περίπτωση που οι προσφορές των οικονομικών φορέων έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 231

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση πτερυγοτοίχων
γεφυρών μέσου ρου Βοιωτικού Κηφισσού»,έως 31-05-2020 προϋπολογισμού 100.000,00€ Π.Σ.Ε.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 286853/15541/28-01-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση πτερυγοτοίχων
γεφυρών μέσου ρου Βοιωτικού Κηφισσού»μέχρι την 31-05-2020 «με αναθεώρηση» σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 8 (α) του άρθρου 147 του Ν. 4146/2016

Ο κ. Μπέτσιος ανέφερε “ψηφίζουμε θετικά για την παράταση. Να επισημάνουμε όμως ότι η καθυστέρηση
οφείλεται εξ ολοκλήρου στο Δασαρχείο. Ζητήθηκε από τις υπηρεσίες της περιφέρειας στις 18-1-2018
χορήγηση άδειας επέμβασης και η απάντηση δόθηκε στις 13-11-2019 ( μετά από 22 μήνες!!!)”

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε “Η αιτιολογία περιγράφεται πειστικά…..Δεν έχουμε αντίρρηση στην εισήγηση,
που διαφοροποιείται από το αίτημα του εργολάβου..”
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 232

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διασταύρωση
Μαρμαρίου-Μαρμάρι»έως 30-03-2020 Π.Ε. Εύβοιας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 31778/844/Φ.Ε./11-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Διασταύρωση
Μαρμαρίου-Μαρμάρι» μέχρι 30-03-2020, καθώς οι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος είναι βάσιμοι εν
όλω

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε “Η αιτιολογία περιγράφεται πειστικά…..Δεν έχουμε αντίρρηση”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 233

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου Νότιας Εύβοιας για το έτος 2017» έως 30-04-2020 Π.Ε. Εύβοιας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 31790/845/Φ.Ε./11-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου Νότιας Εύβοιας για το έτος 2017» μέχρι 30-04-2020, καθώς οι λόγοι που επικαλείται ο
Ανάδοχος είναι βάσιμοι εν όλω.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε “ Η σύμβαση με τον εργολήπτη συνάφθηκε του 2017…..Υπήρχε επαρκής
χρόνος για την πραγματοποίηση του έργου, στο οποίο έχουν δοθεί ήδη τρεις
παρατάσεις….ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Ο κ. Μπέτσιος ανέφερε “ψηφίζουμε θετικά για την παράταση με την επισήμανση ότι πρέπει να είναι η
τελευταία , μιας και είναι η τέταρτη!”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 234

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης στο έργο “Αποκατάσταση
μονώσεων δωμάτων των κτιριακών εγκαταστασεων ΤΕΙ Στερεάς (ΦΑΣΗ Α)” , προϋπολογισμού
1.940.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης “ΜΕΝΤΩΡ ΑΤΕ - ΑΦΟΙ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 290907/15713/2019/13-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου “Αποκατάσταση
μονώσεων δωμάτων των κτιριακών εγκαταστασεων ΤΕΙ Στερεάς (ΦΑΣΗ Α)”μέχρι τις 06-06-2020 με
αναθεώρηση με τη παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.
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Ο κ. Χρονάς επεσήμανε “από τον Φλεβάρη του 2019 που υπογράφτηκε η σύμβαση με τον εργολήπτη
υπήρχε δυνατότητα κατασκευής του έργου….ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση…..”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 235

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση συντήρησης – αποκατάστασης τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός
ρεμάτων για τη χειμερινή περίοδο 2019 – 2020 περιοχής Δήμου Μακρακώμης ( Βιτωλιώτης,
Φυσίνας, Αρχανιόρεμα) » προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α. Π.Ε. Φθιώτιδας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 33733/1455/13-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει τη δαπάνη για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και
λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων για τη χειμερινή περίοδο 2019 – 2020 περιοχής Δήμου
Μακρακώμης ( Βιτωλιώτης, Φυσίνας, Αρχανιόρεμα )», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Εγκρίνει τη Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του έργου.
3. Εγκρίνει τη δημοπράτηση του έργου, με Συνοπτική Διαδικασία και σύμφωνα με τους όρους της
Διακήρυξης.
4. Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ως Αρχή που θα διενεργήσει το διαγωνισμό.
5. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Δ.Τ.Ε., να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού
(τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία του διαγωνισμού,
καθώς και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης, αν για
οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός κατά την ορισθείσα ημερομηνία, ή διεξαχθεί μεν, αλλά
δεν κατατεθεί καμία προσφορά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 236

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση συντήρησης – αποκατάστασης τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός
ρεμάτων για την χειμερινή περίοδο 2019 - 2020 περιοχής Δήμου Καμένων Βούρλων ( Βοάγριος και
Ρέματα εντός του Δήμου) »,προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Σ.Ε.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 33740/1456/13-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει τη δαπάνη για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών
έργων και καθαρισμός ρεμάτων για την χειμερινή περίοδο 2019 - 2020 περιοχής Δήμου Καμένων
Βούρλων ( Βοάγριος και Ρέματα εντός του Δήμου) », προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ 24%.

2. Εγκρίνει τη Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του έργου.
3. Εγκρίνει τη δημοπράτηση του έργου, με Συνοπτική Διαδικασία και σύμφωνα με τους όρους της
Διακήρυξης.

4. Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ως Αρχή που θα διενεργήσει το διαγωνισμό.
5. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Δ.Τ.Ε., να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού
(τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία του διαγωνισμού,
καθώς και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης, αν για
οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός κατά την ορισθείσα ημερομηνία, ή διεξαχθεί μεν,
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 237

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση συντήρησης – αποκατάστασης τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός
ρεμάτων για τη χειμερινή περίοδο 2019 – 2020 περιοχής Δήμου Δομοκού ( Ενιπέας, Κακάρα,
Βρυσιές ) , προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α.,Π.Σ.Ε.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 33744/1457/13-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει τη δαπάνη για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση– αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών
έργων και καθαρισμός ρεμάτων για τη χειμερινή περίοδο 2019 – 2020 περιοχής Δήμου Δομοκού
(Ενιπέας, Κακάρα, Βρυσιές)», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Εγκρίνει τη Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του έργου.
3. Εγκρίνει τη δημοπράτηση του έργου, με Συνοπτική Διαδικασία και σύμφωνα με τους όρους της
Διακήρυξης.
4. Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ως Αρχή που θα διενεργήσει το διαγωνισμό.
5. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Δ.Τ.Ε., να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού (τα
μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία του διαγωνισμού, καθώς
και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε
λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός κατά την ορισθείσα ημερομηνία, ή διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί
καμία προσφορά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 238

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου :«Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών
έργων και καθαρισμός ρεμάτων για τη χειμερινή περίοδο 2019 – 2020 περιοχής Δήμου Αμφίκλειας–
Ελάτειας (Ρέμα Παλαιοχωρίου και Κεραμιδίου) »προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α. Π.Σ.Ε

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 33756/1458/13-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει τη δαπάνη για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών
έργων και καθαρισμός ρεμάτων για τη χειμερινή περίοδο 2019 – 2020 περιοχής Δήμου Αμφίκλειας-
Ελάτειας (Ρέμα Παλαιοχωρίου και Κεραμιδίου)», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Εγκρίνει τη Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του έργου.
3. Εγκρίνει τη δημοπράτηση του έργου, με Συνοπτική Διαδικασία και σύμφωνα με τους όρους της
Διακήρυξης.
4. Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ως Αρχή που θα διενεργήσει το διαγωνισμό.
5. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Δ.Τ.Ε., να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού (τα
μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία του διαγωνισμού, καθώς
και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε
λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός κατά την ορισθείσα ημερομηνία, ή διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί
καμία προσφορά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 239
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ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου :«Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών
έργων και καθαρισμός ρεμάτων για τη χειμερινή περίοδο 2019– 2020 στο Μπεκιόρεμα και Ξηριά
Δήμου Λαμίας », προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α.,Π.Σ.Ε.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 33719/1453/13-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει τη δαπάνη για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών
έργων και καθαρισμός ρεμάτων για τη χειμερινή περίοδο 2019– 2020 στο Μπεκιόρεμα και Ξηριά
Δήμου Λαμίας )», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Εγκρίνει τη Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του έργου.
3. Εγκρίνει τη δημοπράτηση του έργου, με Συνοπτική Διαδικασία και σύμφωνα με τους όρους της
Διακήρυξης.
4. Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ως Αρχή που θα διενεργήσει το διαγωνισμό.
5. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Δ.Τ.Ε., να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού (τα
μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία του διαγωνισμού, καθώς
και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε
λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός κατά την ορισθείσα ημερομηνία, ή διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί
καμία προσφορά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 240

ΘΕΜΑ 37ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών
έργων και καθαρισμός ρεμάτων για τη χειμερινή περίοδο 2019 – 2020 περιοχής Δήμου Στυλίδας
( Βελάς, Δρυστελόρεμα, Βλαχόκαμπος)», προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α.,Π.Σ.Ε.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 33759/1459/13-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει τη δαπάνη για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών
έργων και καθαρισμός ρεμάτων για τη χειμερινή περίοδο 2019 – 2020 περιοχής Δήμου Στυλίδας
( Βελάς, Δρυστελόρεμα, Βλαχόκαμπος ) », προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Εγκρίνει τη Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του έργου.
3. Εγκρίνει τη δημοπράτηση του έργου, με Συνοπτική Διαδικασία και σύμφωνα με τους όρους της
Διακήρυξης.
4. Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ως Αρχή που θα διενεργήσει το διαγωνισμό.
5. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Δ.Τ.Ε., να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού (τα
μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία του διαγωνισμού, καθώς
και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε
λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός κατά την ορισθείσα ημερομηνία, ή διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί
καμία προσφορά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 241

ΘΕΜΑ 38ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου « Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών
έργων και καθαρισμός ρεμάτων για την χειμερινή περίοδο 2019 - 2020 στην περιοχή Κομποτάδων &
Μεξιατών του Δήμου Λαμίας», προϋπολογισμού 74.000,00 € με Φ.Π.Α. Π.Σ.Ε.
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 34441/1488/13-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει τη δαπάνη για την κατασκευή του έργου « Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών
έργων και καθαρισμός ρεμάτων για την χειμερινή περίοδο 2019 - 2020 στην περιοχή Κομποτάδων &
Μεξιατών του Δήμου Λαμίας », προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ 24%.
2. Εγκρίνει τη Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του έργου.
3. Εγκρίνει τη δημοπράτηση του έργου, με Συνοπτική Διαδικασία και σύμφωνα με τους όρους της
Διακήρυξης.
4. Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ως Αρχή που θα διενεργήσει το διαγωνισμό.
5. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Δ.Τ.Ε., να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού (τα
μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία του διαγωνισμού, καθώς
και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 18 της Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε
λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός κατά την ορισθείσα ημερομηνία, ή διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί
καμία προσφορά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 242

ΘΕΜΑ 39ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Συντήρηση επαρχιακής οδού Ψαχνά-Πολιτικα-
Νεροτριβια» προϋπολογισμός 910.000,00€ με ΦΠΑ Π.Ε. Εύβοιας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.32465/869/12-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει:
 Την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ

ΟΔΟΥ ΨΑΧΝΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ» προϋπολογισμού 910.000,00 € με Φ.Π.Α, που
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Σ.Ε. (ΣΑΕΠ 566 με ενάριθμο
2014ΕΠ56600002), με ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).

 Τη Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη Δημοπράτησης.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, δια του Προϊσταμένου της, να εκδώσει

συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο χρονικό
διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της ίδιας Δ/νσης να κοινοποιούνται και να
ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού. Ειδικότερα όπως:
 Να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική δημοπρασία (τα

μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση). Επειδή ο προϋπολογισμός του
έργου είναι κάτω από το 1.000.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) η επιτροπή δημοπρασίας θα είναι (3)
τριμελής.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 243

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπάνης πληρωμής μεταφοράς μαθητών με Ειδικά Μαθητικά Δελτία για το
διάστημα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020, Π.Ε.Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 25831/938/04-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει δαπάνη ποσού 550.000,00 €.. συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την πληρωμή της
μεταφοράς μαθητών της Π. Ε. Ε με Ειδικά μαθητικά Δελτία σύμφωνα με τις διατάξεις της 50025/19-9-
2018 νέας Κ.Υ.Α, στους δικαιούχους, για το σχολικό έτος 2019 - 2020 και συγκεκριμένα για το διάστημα
Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2019 ως εξής:

α/α Δικαιούχος Χρονικό διάστημα Ποσό

1 Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Εύβοιας Α.Ε. Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2019 385.000,00
2 ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Χαλκίδας Α. Ε. Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2019 162.000,00
3 Υπεραστικό ΚΤΕΛ Θήβας. Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2019 500,00
4 ΤΡΑΙΝΟΣΕ Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2019 2.500,00
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Σύνολο
550.000,00

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 10 073 και ΚΑΕ 0821 της Π.Ε. Εύβοιας

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 244

ΘΕΜΑ 41ο:Έγκριση δαπάνης της Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Έργα – Άμεσες
παρεμβάσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 25897/214/03-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει δαπάνη εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου 2014ΕΠ56600015, της Εντολής Πληρωμής
και Πιστοποίησης του Έργου «Έργα – Άμεσες παρεμβάσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 2020-
2022», χρήση 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Έργα –
Άμεσες παρεμβάσεις αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών 2020-2022» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2020

2014ΕΠ56600015 ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 21.346,50€

Ο κ. Χρονάς ανέφερε “Δεν έχουμε αντίρρηση.Διερωτόμαστε γιατί το συγκεκριμένο θέμα μπαίνει εδώ και
όχι στις ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 245

ΘΕΜΑ 42ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για
δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020 Π.Ε.Εύβοιας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 31237/1118/11-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού
προϋπολογισμού (Ειδικός Φορέας 073) έτους 2020, για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν το
2020,ως κατωτέρω:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ

ΔΕΥΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
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ΕΤΟΥΣ 2019

1

δαπάνη για την
συντύρηση
υποσττήριξη
λογισμικού (Πρόγρ.
Διαχ.Οικ.,
Πρόγρ.Δημοσ.Στ.Προ
ϋπολ.& Εργων,
Πρόγρ. Διαχ.
Ανθρωπίνων Πόρων,
Πρόγρ. Διαχ. Έργων,
Πρόγρ.
Διαχ.Ηλεκτρονικού
Πρωτοκόλλου-WEB,
Πρόγρ.
Διαχ.Δημοσ.στη
Διαύγεια,
Πρόγρ.Διαχ.Ωρομέτρ
ησης Προσ.της Π.Ε.
Εύβοιας για το 2020
8.000,00€
για το 2021 4.000,00€
20REQ006255601
Έγγραφο 28912/35/7-
2-2020 του τμ.
Πληροφορικής της
ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.08
69.01

Αμοιβές για
συντήρηση
και επισκευή
λοιπού
εξοπλισμού

8.000,00 22.000,00

11.278,43

2.721,57

2

δαπάνη παροχής
υπηρεσιών .για
δειγματοληπτικό .έλεγ
χο πόσιμου νερού,
θαλασσινού,νερού
κολυμβητικώνδεξαμεν
ών, δικτύων ύδρευσης
ξενοδ/κών μον.,
εγκ/σεων εμφιάλωσης
νερού και υγρών
αποβλήτων για τις
ανάγκες του Τμ.
Περιβ/κής Υγ.&
Υγειον.Ελ.της Δ/νσης
Δημ.Υγείας &
Κοιν.Μέριμνας Π.Ε.
Εύβοιας
για το 2020 19.000€
για το 2021 1.000€

02.02.073.08
99.01

Λοιπές
δαπάνες και
ειδικές
αμοιβές

19.000,00 80.000,00
56.698,88

4.301,12
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‘Εγγραφο
29339/637/7-2-2020
της Δ/νσης
Δημ.Υγείας &
Κοιν.Μέριμνας Π.Ε.
Εύβοιας

3

Προμήθεια
ανταλλακτικών
εκτυπωτή SP40 της
Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών της ΠΕ
Εύβοιας
Έγγραφο
22810/17/30-1-2020
του τμ. Πληροφορικής
της ΠΕ Εύβοια

02.02.073.13
29.01

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης
επισκευής
κάθε είδους
λοιπού
εξοπλισμού 148,80

4

Προμήθεια
ανταλλακτικών
φωτοτυπικού Xerox
Versalink B7025 της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της ΠΕ
Εύβοιας
Έγγραφο
26719/21/05-2-2020
του τμ. Πληροφορικής
της ΠΕ Εύβοια

02.02.073.13
29.01

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης
επισκευής
κάθε είδους
λοιπού
εξοπλισμού

365,80 5.000,00

1.247,40

3.238,00

ΣΥΝΟΛΟ 27.514,60 107.000,00 69.224,71 10.260,69

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 246

ΘΕΜΑ 43ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός
Φορέας 073) και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2020 της Π.Ε.
Ευρυτανίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 28869/572/10-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Α) Εγκρίνει εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2020, ως κατωτέρω:
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Β) Εγκρίνει εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων οικονομικού έτους 2020, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣ

Η

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗ

Σ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η δαπάνη αφορά την
αναβάθμιση και
υποστήριξη του
Λογισμικού (σχεδιασμού
και κατασκευής έργων
οδοποιίας) Anadelta
Tessera Standard της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων
της Π.Ε.Ευρυτανίας.

03.073
.

0879.0
1

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν

ειδικές
υπηρεσίες

496,00 38.000,00 18.903,82 18.600,18

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗ

Σ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Πληρωμή δαπάνης
προμήθειας
ανταλλακτικών και
επισκευών για τα
οχήματα- μηχανήματα
έργου της ΔΤΕ της ΠΕ
Ευρυτανίας
(διαγραμμιστικού
μηχανήματος ΚΥ3153),
που εντάσσονται στο
ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 με τίτλο
"Δαπάνες επισκευής,
συντήρησης και
λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και
μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται σε
δράσεις της Πολιτικής
Προστασίας και σε
εργασίες που
εκτελούνται με ίδια μέσα
για την ΠΕΕυρυτανία’’
και το υποέργο
«Επισκευή μη

03.071.
9459.01 Διάφορα Έργα 2.447,39 465.000,00 380.715,94 81.836,67
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προβλέψιμων βλαβών
οχημάτων &
μηχανημάτων έργου
Π.Ε.Ευρυτανίας, έτους
2020» σύμφωνα με την
146/2019 απόφαση
Περιφερειακού
Συμβουλίου, για το έτος
2020.
20REQ006240546
Πληρωμή δαπάνης
προμήθειας
ανταλλακτικών και
επισκευών για τα
οχήματα- μηχανήματα
έργου της ΔΤΕ της ΠΕ
Ευρυτανίας (των ΚΗΥ9376-
ΚΗΥ9390- ΚΗΙ4379 φορτηγών,
ΚΗΥ9400-ΜΕ93852ΙΧ
εκχιονιστικών, ΚΗΙ4374
ημιφορτηγού), που
εντάσσονται στο
ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 με τίτλο
"Δαπάνες επισκευής,
συντήρησης και
λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και
μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται σε
δράσεις της Πολιτικής
Προστασίας και σε
εργασίες που
εκτελούνται με ίδια μέσα
για την ΠΕΕυρυτανία’’
και το υποέργο
«Επισκευή μη
προβλέψιμων βλαβών
οχημάτων &
μηχανημάτων έργου
Π.Ε.Ευρυτανίας, έτους
2020» σύμφωνα με την
146/2019 απόφαση
Περιφερειακού
Συμβουλίου, για το έτος
2020.
20REQ006241398

03.071.
9459.01 Διάφορα Έργα 1.870,00 465.000,00 383.163,33 79.966,67

Πληρωμή δαπάνης
προμήθειας
ανταλλακτικών και
επισκευών για τα

03.071.
9459.01 Διάφορα Έργα 3.129,76 465.000,00 385.033,33 76.836,91
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οχήματα- μηχανήματα
έργου της ΔΤΕ της ΠΕ
Ευρυτανίας (ΚΗΙ4374
ημιφορτηγό), που
εντάσσονται στο
ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 με τίτλο
"Δαπάνες επισκευής,
συντήρησης και
λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και
μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται σε
δράσεις της Πολιτικής
Προστασίας και σε
εργασίες που
εκτελούνται με ίδια μέσα
για την ΠΕΕυρυτανία’’
και το υποέργο
«Επισκευή μη
προβλέψιμων βλαβών
οχημάτων &
μηχανημάτων έργου
Π.Ε.Ευρυτανίας, έτους
2020» σύμφωνα με την
146/2019 απόφαση
Περιφερειακού
Συμβουλίου, για το έτος
2020.
20REQ006240690
Πληρωμή δαπάνης
προμήθειας
ανταλλακτικών και
επισκευών για τα
οχήματα- μηχανήματα
έργου της ΔΤΕ της ΠΕ
Ευρυτανίας (ΚΗΥ9373
φορτηγού, ΚΗΥ9400
εκχιονιστικού), που
εντάσσονται στο
ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 με τίτλο
"Δαπάνες επισκευής,
συντήρησης και
λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και
μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται σε
δράσεις της Πολιτικής
Προστασίας και σε

03.071.
9459.01 Διάφορα Έργα 1.874,61 465.000,00 388.163,09 74.962,30
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 247

ΘΕΜΑ 44ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός
Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2020 Π.Ε.
Βοιωτίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 31772/828/11-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

εργασίες που
εκτελούνται με ίδια μέσα
για την ΠΕΕυρυτανία’’
και το υποέργο
«Επισκευή μη
προβλέψιμων βλαβών
οχημάτων &
μηχανημάτων έργου
Π.Ε.Ευρυτανίας, έτους
2020» σύμφωνα με την
146/2019 απόφαση
Περιφερειακού
Συμβουλίου, για το έτος
2020.
20REQ006240812

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟΕΓΚΕΚ
ΡΙΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕiΣ ΕΤΟΥΣ
2019

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Κάλυψη δαπάνης για
τεχνική υποστήριξη της
αίθουσας πολαπλών
χρήσεων της Π.Ε.
Βοιωτίας για ένα ετος
με εξειδικευμένα
στελέχη και παρουσία
τεχνικού, σύμφωνα με
τον Ν.3852/10αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.0899.
01

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν
ειδικές υπηρεσίες

4.000,00 16.905,78 2.957,82 13.947,96

2

Κάλυψη δαπάνης για
διακρίβωση μετρικού
εξοπλισμού,σύμφωνα
με τον 4412/2016
καιΝ.3852/10αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.0869.
01

Αμοιβή για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

148,80 3.000,00 0,00 3.000,00
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3

Πληρωμή δαπάνης στο
ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟ, σύμφωνα με
την Α 81/2017 απόφαση
του Διοικητικού
Πρωτοδικείου
Λιβαδειάςκαι 4694/25-
11-19 εγγραφο της
Δ/νσης Ανάπτυξης 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

6.837,00 52.000,00 13.112,72 38.887,28

4

Κάλυψη δαπάνης για
μεταφορά , φόρτωση
και τοποθέτηση
διαφόρων υλικών από
την Λιβαδειά στο ΚΤΕΟ
Αλιάρτου , σύμφωνα με
τον Ν.3852/10αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.0829.
01

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν
ειδικές υπηρεσίες

3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00

5

Αμοιβή στο Δικηγόρο
Νικόλαο Κουτκιάς για
την υπόθεση
ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ,
στη δικάσιμο 10-2 -20 ,
σύμφωνα με τη
απόφαση του
Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας, και σύμφωνα
με τον Ν.3852/10 αρθρο
176 παρ.1,αρθρο 72 και
Ν. 4194/2013, αρθρο 58

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 364.56 20.000,00 5.401.88 14.598.12

6

Αμοιβή στη Δικηγόρο
Ελένη Παπαγεωργίου
σχετικά με την
προσφυγή του Λεωνίδα
Δουγέκου , στη δικάσιμο
20-2 -20 , σύμφωνα με
τον Ν.3852/10 αρθρο
176 παρ.1,αρθρο 72 και
Ν. 4194/2013, αρθρο 58

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 383,16 20.000,00 5.766,44 14.233,56

7

Αμοιβή στο Δικηγόρο
Νικόλαο
Αναγνωστόπουλου
σχετικά με την αίτηση
ακύρωσης του
Απόστολου Τσιάμη, στη
δικάσιμο 27-2 -20 ,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 αρθρο 176
παρ.1,αρθρο 72 και Ν.
4194/2013, αρθρο 58

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 621,24 20.000,00 6.149,60 13.850,40

8

Αμοιβή στη Δικηγόρο
Ελένη Παπαγεωργίου
σχετικά με την
προσφυγή της εταιρείας
με την επωνυμία ΔΑΚΑΡ
ΑΕΒΕ, στη δικάσιμο 20-2
-20 , σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 αρθρο 176
παρ.1,αρθρο 72 και Ν.
4194/2013, αρθρο 58

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 383,16 20.000,00 6.770,84 13.229,16
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 248

ΘΕΜΑ 45ο: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.

Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 31853/1540/11-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού-Δ.Ε. της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α.Εγκρίνει εξειδίκευση πίστωση για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών, ΠΕ Φθιώτιδας,
που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020 , ως κατωτέρω:

9

Αμοιβή στη Δικηγόρο
Ακριβή Μπεσίρη
σχετικά με την αίτηση
ακύρωσης της
κοινοπραξίας με την
επωνυμία Κοινοπραξία
Εργοδομική Βοιωτίας
ΑΒΕΤΕ –Ακριβακης
Σπυρίδων του Γεωργίου,
στη δικάσιμο 27-2 -20 ,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 αρθρο 176
παρ.1,αρθρο 72 και Ν.
4194/2013, αρθρο 58

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 621,24 20.000,00 7.154,00 12.846,00

10

Αμοιβή στο Δικηγόρο
Νικόλαο Κουτκιά σχετικά
με την αίτηση
ασφαλιστικών μέτρων
της Διονυσίας Λάμπρου,
στη δικάσιμο 10-1 -20 ,
συμφωνα με την
29596/164/7-2-2020
απόφαση Περιφερειάρχη
και σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 αρθρο 176
παρ.1,αρθρο 72 και Ν.
4194/2013, αρθρο 58

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 364,56 20.000,00 7.775,24 12.224,76

11
Εκτυπωτικά
εθιμοτυπικών
εκδηλώσεων

02.05.073.0845 .
01

Κάθε είδους
δαπάνες δημοσίων
σχέσεων

1.000,00 8.804,60 7.250,00 1.554,60

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 17.723,72 103.710,38 31.095,78 69.987,96 2000,00

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+Α
ΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
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Β. Εγκρίνει εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες , προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, ΠΕ
Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020 , ως κατωτέρω:

1

Δαπάνη έκδοσης ΧΕΠ για
την συμμετοχή του
Αντιπεριφερειάρχη
Επιχειρηματικότητας &
Εσωστρέφειας κ. Κων/νο
Καραγιάννη για
εκπροσώπηση της Π.Σ.Ε.
στην 29η DETROP
BOUTIQUE 2020 στη
Θεσσαλονίκη (22-24/2/2020)

Έγγραφο 25408/148/04-2-
2020 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)

350,00 25.000,00 20.850,00 4.150,00

2

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για διενέργεια
δικαστικών ενεργειών,
σχετικά με την
απαλλοτρίωση για την
εκτέλεση του έργου
‘ ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΔΡΌΜΟΥ ΑΠΌ
ΝΕΟ - ΜΑΡΤΙΝΟ-
ΛΑΡΥΜΝΑ” στο Ν.
Φθιώτιδας

Έγγραφο 4567/26/11-2-2020
Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 457,56 100.000,00 59.075,64 40.924,36

4

Δαπάνη για την ετήσια
συνδρομή στη Νομική
βάση δεδομένων
“ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ”

Έγγραφο 28541/421/6-2-
2020 Δ/νσης Διοίκησης

20REQ006265459 2020-02-
10

02.01.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

1.500,00 172.071,31 101.020,73 71.050,78

5

Δαπάνη για την προμήθεια
τριών (3) αντιολισθητικών
ταπήτων για την είσοδο
του κτιρίου που στεγάζεται
το Διοικητήριο Π.Σ.Ε.

Έγγραφο 29228/431/7-2-
2020 Δ/νση Διοίκησης

02.01.073.1699.
01

Λοιπές
προμήθειες 200,00 25.000,00 7.360,12 17.639,88

6

Δαπάνη επιστροφής μη
αναλωθέντως ποσού του
προγράμματος Γεωργικών
Προειδοποιήσεων
ολοκληρωμένης
φυτοπροστασίας της
βαμβακοκαλλιέργειας έτους
2019 στην Π.Ε. Φθιώτιδας
στο Ταμείο Γεωργία &
Κτηνοτροφίας του
Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων

Έγγραφο 1679/26725/5-2-
2020 Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής

02.01.073.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

1.063,48

7

Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου στον Καραμπά
Κων/νο του Βασιλείου ,
λόγω μη χρήσης

Έγγραφο 29361/1482/7-2-
2020 Δ/νσης Ανάπτυξης
Π.Ε. Φθιώτιδας

02.01.073.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

73,00 5.000,00 786,00 4.214,00

3.644,04
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Γ) Ορίζει υπόλογο τον κ. Μάριο Πολύζο προϊστάμενο του τμήματος Απασχόλησης της Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού ως υπόλογο στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί
ΧΕΠ για τη διαχείριση των δαπανών σύμφωνα με τα ανωτέρω.(Α/Α:1).

Η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) για κάλυψη δαπανών μετακίνησης εκτός έδρας,
διαμονής ημερήσιας αποζημίωσης κ.τ.λ. των ανωτέρω εκπροσώπων κρίνεται αναγκαία για να
εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια στην έκθεση 29η DETROP BOUTIQUE 2020 (22-24/2/2020) που θα
πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο, στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια υλοποίησης
του προγράμματος της Π.Σ.Ε για συμμετοχή της σε Επιχειρηματικές Εκθέσεις Εσωτερικού και Εξωτερικού-
Πρόγραμμα 2020, διότι η αναγκαστική κάλυψη των ανωτέρω δαπανών των εκπροσώπων από τους
προσωπικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς, μέχρι την έκδοση και την εξόφληση τακτικού χρηματικού
εντάλματος πληρωμής θα τους δημιουργήσει πρόβλημα λόγω της οικονομικής κρίσης που επικρατεί στην
χώρα μας και επίσης θα προκαλέσει αδυναμία συμμετοχής τους σε μελλοντικές εκπροσωπήσεις της
Περιφέρειας σε εκθέσεις.
Ημερομηνία λήξης του συγκεκριμένου Χ.Ε.Π. ορίζεται η 30/06/ 2020

Ο κ. Χρονάς καταψήφισε δύο σημεία αυτά που αναφέρονται στον ΟΠΑΣΤΕ και Έκθεση FOODEXPO σε
όλα τα άλλα συμφώνησε
Ο κ. Αναγνωστάκης συμφώνησε σε όλα πλην ΟΠΑΣΤΕ
Ο κ. Μπέτσιος συμφώνησε σε όλα πλην ΟΠΑΣΤΕ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 249

ΘΕΜΑ 46ο:Έγκριση εξειδίκευσης και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.),Π.Ε.Βοιωτίας
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.31504/818/11-02-2020

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑΜ
ΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ

2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη για την συμμετοχή
της Π.Σ.Ε. στην Έκθεση
FOODEXPO-OENOTELEIA
2020 (7-9/3/2020)

Έγγραφο 24165/142/3-2-
2020 Δ/νση Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

20REQ006235867 2020-02-
04

02.01.071.9899.
01

Λοιπές δαπάνες
(20% Έργα
Περιφέρειας )

70.000,00 3.110.000,00 2.408.569,79 701.430,21

2

Δαπάνη συμμετοχής της
Π.Ε. Φθιώτιδας στον
ΟΠΑΣΤΕ (απόφαση
περιφερειακού συμβουλίου
299/2019)

02.01.071.9779.
01

Εκτέλεση λοιπών
έργων που δεν
κατονομάζονται

ειδικά
250.000,00

3

Δαπάνη για την
ολοκλήρωση του έργου
“ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΔΑΟΚ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ”

Έγγραφο 20932/902/28-1-
2020 Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.
Φθιώτιδας

20REQ006209853 2020-01-
28

02.01.071.9779.
01

Εκτέλεση λοιπών
έργων που δεν
κατονομάζονται

ειδικά

7.062,09
1.999.3553,00

1.209.366,22 789.988,78

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 327.062,09
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έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει εξειδίκευση για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών και έκδοση
ενταλμάτων προπληρωμής σε βάρος των πιστώσεων του Οικονομικού Ετους 2020, ως κατωτέρω:

1 Ποσό 3.500,00 ευρώ με υπόλογο τον ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΩΝ/ΝΟ, υπάλληλο της
Δ/νσης Τεχνικών Εργων του κλάδου ΔΕ Οδηγών για την αντιμετώπιση
έκτακτων επειγουσών αναγκών μικροεπισκευών βλαβών στις κτηριακές
εγκαταστάσεις (Ηλ/κές, Υδραυλικές κτλ εργασίες) του μηχανολογικού και λοιπού
εξοπλισμού καθώς και για μικροπρομήθειες διαφόρων ειδών εξοπλισμού των
υπηρεσιών Π.Ε Βοιωτίας Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ 073 και το ΚΑΕ
1699 .Ημερομηνία απόδοσης αυτού ορίζεται η 31/12/20

3.500,00

2 Ποσό 2.500,00 ευρώ με υπόλογο τον υπάλληλο της Δ/νσης Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, ΦΟΥΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, για
την κάλυψη επειγουσών αναγκών(γραφική ύλη, υλικά δακοπαγίδων, ειδών
καθαριότητας εκτυπωτικά και λοιπές δαπάνες) του προγράμματος Δακοκτονίας.
Ημερομηνία απόδοσης αυτού ορίζεται 31-12-20.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ 073 ΚΑΕ 5241

3.000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 250

ΘΕΜΑ 47ο:Έγκριση α)«Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής»και
β) Ορισμό υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2020 δεκτικού ΚΑΕ0881, Π.Ε.
Εύβοιας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 29083/1032/10-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της 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 εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού
προϋπολογισμού (Ειδικός Φορέας 073) έτους 2020, για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν το
2020,ως κατωτέρω:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΥΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Δαπάνη Έκδοσης
ΧΕΠ για συμμετοχή
της Τσιαπάλη
Κων/νας (της
Δ.Υγείας & Κοιν.
Μέρ. της ΠΕ Εύβοιας)
στο 13ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Δημόσιας

02.02.073.08
81.01

Αμοιβές για
εκπαίδευση
επιμόρφωση

130,00
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Υγείας & υπηρεσιών
Υγείας με θέμα «Ευ
Ζην ο αέναος στόχος
της Δημόσιας
Υγείας»στις 16-
18/3/2020 στην
Αθήνα.
Έγγραφο
29025/622/7-2-2020
της Δ/νσης Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας
της ΠΕ Εύβοιας

2

Δαπάνη Έκδοσης
ΧΕΠ του Λαγού
Βασίλειου (Δ/ντη της
Δ.Υγείας &
Κοιν.Μέρ., στο 13ο
Πανελλήνιο Συνέδριο
Δημόσιας Υγείας &
υπηρεσιών Υγείας με
θέμα «Ευ Ζην ο
αέναος στόχος της
Δημόσιας Υγείας»στις
16-18/3/2020 στην
Αθήνα.
Έγγραφο
29025/622/7-2-2020
της Δ/νσης Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας
της ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.08
81.01

Αμοιβές για
εκπαίδευση
επιμόρφωση

130,00 2.000,00

0,00

1.740,00

Β. Ορίζει υπόλογο Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2020 δεκτικού ΚΑΕ 0881 την κα
Τσιαπάλη Κωνσταντίνα υπάλληλο της Δ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Εύβοιας για την
διαχείριση των δαπανών που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα της παρούσας εισήγησης περί
εξειδίκευσης της πίστωσης.
Η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) για κάλυψη δαπανών συμμετοχής στο 13ο
Πανελλήνιο. Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας με θέμα «Ευ Ζην ο αέναος στόχος της
Δημόσιας Υγείας»στις 16-18 Μαρτίου 2020 στην Αθήνα
Ημερομηνία λήξης του συγκεκριμένου ΧΕΠ ορίζεται η 31/5/2020.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 251

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 48ο:Διόρθωση χρηματικού καταλόγου πάγιων και αρδευτικών τελών Κωπαϊδικού Πεδίου 2019,
Π.Ε.Βοιωτίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.28040/721/06-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
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αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει τη διόρθωση του χρηματικού καταλόγου πάγιων και αρδευτικών τελών 2019 , λόγω
σφάλματος από την εταιρία μηχανοργάνωσης, η οποία εκ παραδρομής δεν έλαβε υπόψη της
το αριθμ. 13640/23-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής στο
οποίο αναφέρονται οι εξαιρέσιμες από αρδευτικά τέλη περιοχές του κωπαϊδικού πεδίου.
2. Εγκρίνει την έκδοση και αποστολή νέων διορθωμένων λογαριασμών προς τους υπόχρεους,
μόνο για τις εξαιρέσιμες περιοχές.
3. Εγκρίνει το συμψηφισμό των αρδευτικών τελών για τις εξαιρέσιμες περιοχές οι οποίες έχουν
πληρωθεί

Ο κ. Χρονάς ανέφερε τα εξής: “Διαφωνούμε με τον τρόπο που οργανώνεται η άρδευση της Κωπαϊδας
μέσω εργολαβιών και σε ιδιώτες…. Μια και έτσι αυξάνεται το κόστος της και τα αποτελέσματα δεν είναι
ελεγχόμενα.
Διαφωνούμε, επίσης, με τον συγκεκριμένο κανονισμό άρδευσης, που έχουμε ήδη καταψηφίσει και με το
ισχύον τιμολόγιο άρδευσης…..
Έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις για την πολυδιάσπαση της άρδευσης, που σαν λειτουργία γίνεται και με
ευθύνη των γύρω Δήμων…. Ακόμη και με ιδιωτικές γεωτρήσεις…
Σε αυτή την βάση …… ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 252

ΘΕΜΑ 49ο:Έγκριση βεβαιωτικών σημειωμάτων σε λογαριασμούς του πάγιου και Αρδευτικού Τέλους
Κωπαϊδικού Πεδίου 2015 ,2016, 2017 & 2018,Π.Ε.Βοιωτίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.28125/724/06-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τα Βεβαιωτικά Σημειώματα που έχουν εκδοθεί από 23/07/2019 έως και τις 31/12/2019. Η
έκδοση αυτών έχει πραγματοποιηθεί για αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί κατά τις καλλιεργητικές
περιόδους 2015, 2016 2017 και 2018, συνεπώς δεν είχαν βεβαιωθεί οφειλές
Τα Βεβαιωτικά Σημειώματα αποτυπώνονται στον κάτωθι Πίνακα .

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΩΠΑIΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

23-07-2019 ΕΩΣ 31-12-2019
Α/Α Υπόχρεος Διπλότυπο Αιτιολογία Σύνολο

1 ΜΙΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α464 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 753 ΠΑΥΛΟΥ
(1,008 ΣΤΡ. 1,009 ΣΤΡ. 0,930 ΣΤΡ. 0,430 ΣΤΡ.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

28,19

2 ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α467 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ
ΚΛΗΡΩΝ Α) 1261 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ(0,277
ΣΤΡ. 0,277 ΣΤΡ. 0,290 ΣΤΡ. 0,486 ΣΤΡ.ΚΑΙ Β)
332 ΘΕΣΠΙΩΝ(0,787 ΣΤΡ. 0,210 ΣΤΡ. 0,034
ΣΤΡ. 0,429 ΣΤΡ.) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

21,74
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3 ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Α472 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ
ΣΑΑΚ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΚΛΗΡΩΝ Α)161(0,619
ΣΤΡ. 0,835 ΣΤΡ. 0,768 ΣΤΡ. 0,623 ΣΤΡ.) ΚΑΙ
Β) 153(1,341 ΣΤΡ. 1,341 ΣΤΡ. 1,278 ΣΤΡ.
1,354 ΣΤΡ.) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

28,71

4 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α476 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
1088 ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ (0,153 ΣΤΡ. 0,150 ΣΤΡ.
0,234 ΣΤΡ. 0,147 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

6,84

5 ΠΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Α477 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
1088 ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ(1,704 ΣΤΡ. 1,702 ΣΤΡ.
0,674 ΣΤΡ. 0,758 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

15,95

6 ΚΟΛΟΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α479 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 1150 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (0,816 ΣΤΡ.
0,818 ΣΤΡ. 0,896 ΣΤΡ. 1,092 ΣΤΡ.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

34,58

7 ΚΟΣΜΑΣ ΕΥΑΓΓ Α481 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 139 ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ (0,999 ΣΤΡ. 0,732
ΣΤΡ. 0,456 ΣΤΡ. 0,562 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

24,12

8 ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α480 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 482 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (0,981 ΣΤΡ.
0,512 ΣΤΡ. 0,485 ΣΤΡ. 1,046 ΣΤΡ.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

23,96

9 ΓΚΡΙΤΖΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Α483 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 561 ΜΑΡΤΙΝΟΥ(0,370 ΣΤΡ. 0,368
ΣΤΡ. 0,420 ΣΤΡ. 0,484 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

13,52

10 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α485 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 226 ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ(1,715 ΣΤΡ. 1,715
ΣΤΡ. 1,786 ΣΤΡ. 1,493 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

67,09

11 ΠΕΠΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α488 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 1469 ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ(0,743 ΣΤΡ. 0,743
ΣΤΡ. 8,756 ΣΤΡ. 3,082 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

128,04

12 ΠΕΠΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α487 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ
ΚΛΗΡΩΝ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α) 894(5,000 ΣΤΡ.
0,916 ΣΤΡ. 0,829 ΣΤΡ. 0,895 ΣΤΡ.) ΚΑΙ
Β)538(6,000 ΣΤΡ. 6,000 ΣΤΡ. 6,000 ΣΤΡ.
6,000 ΣΤΡ.) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

297,57

13 ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Α492 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ
ΚΛΗΡΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ Α) 207(0,334 ΣΤΡ.
0,332 ΣΤΡ. 0,274 ΣΤΡ. 0,566 ΣΤΡ.) ΚΑΙ Β) 208
(0,485 ΣΤΡ. 0,487 ΣΤΡ. 0,249 ΣΤΡ. 0,403
ΣΤΡ.) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

31,3

14 ΚΑΛΛΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α495 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
2018 ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΧΡΕΩΘΕΙ ΛΟΓΩ
ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ ( ΒΛΕΠΕ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΤΑΟΑ 359/21-01-2019

878,7

15 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ Α491 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 209 ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ (0,438 ΣΤΡ. 0,438
ΣΤΡ. 0,313 ΣΤΡ. 0,615 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

17,43

16 ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α501 ΠΛΗΡΩΜΗ 2018 ΑΔΗΛΩΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 61
ΣΑΑΚ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (10,501 ΣΤΡ.)

105,01

17 ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α500 ΠΛΗΡΩΜΗ 2017 ΚΑΙ 2018 ΑΔΗΛΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 209 ΠΑΝΑΓΙΑΣ
(5,355 ΣΤΡ. 0,138 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

55
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18 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΟΜΗΡΟΣ Α499 ΠΛΗΡΩΜΗ 2018 ΑΔΗΛΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 476 ΑΛΙΑΡΤΟΥ (16,682 ΣΤΡ.)

66,73

19 ΔΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α496 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
2018 ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΧΡΕΩΘΕΙ ΛΟΓΩ
ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ ( ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΑΟΑ
359/21-01-2019)

1360,6

20 ΔΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α497 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
2018 ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΧΡΕΩΘΕΙ ΛΟΓΩ
ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΕΡΗΤΗ (ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΑΟΑ
359/21-01-2019 )

516,5

21 ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΟΥ ΑΡΓΥΡΩ Α509 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 835
ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ(6,678 ΣΤΡ. 6,678 ΣΤΡ. 0,949
ΣΤΡ. 0,949 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) (ΠΛΗΡΩΜΗ
ΑΠΟ ΑΝΕΣΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ/ ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡ 5189)

98,17

22 ΚΑΛΛΗ ΤΡΙΑΔΑ Α505 ΠΛΗΡΩΜΗ 2018 ΑΔΗΛΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 1479 ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ(1,582 ΣΤΡ.)
ΓΙΑ ΤΟ 15 ,16 ΚΑΙ 17 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΑΔΗΛΩΤΟ

15,82

23 ΚΕΦΑΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ Α507 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 76 ΚΟΥΚΟΥΡΩΝ (0,186 ΣΤΡ. 0,186
ΣΤΡ. 7,186 ΣΤΡ. 7,186 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)
ΒΛΕΠΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΑΟΑ/ΠΡ7021/06-06-2019

145,95

24 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α506 ΠΛΗΡΩΜΗ 2017 ΚΑΙ 2018 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 132 ΠΑΥΛΟΥ (2,117 ΣΤΡ. 3,325
ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΓΙΑ ΤΟ 2015 ΚΑΙ 2016 ΤΑ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ

54,42

25 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α504 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 207 ΚΑΣΤΡΟΥ(0,462 ΣΤΡ. 0,464
ΣΤΡ. 0,359 ΣΤΡ. 0,615 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

13,16

26 MEHMETAJ SHEFIT Α515 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 49 ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ(0,322 ΣΤΡ. 0,318
ΣΤΡ. 0,348 ΣΤΡ. 0,190 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΛΑΜΠΡΟΥ Β.

11,8

27 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α514 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 ΚΑΙ 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 70 ΠΑΝΑΓΙΑΣ (0,233 ΣΤΡ. 2,428
ΣΤΡ. 0,074 ΣΤΡ. 2,473 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)
ΑΠΟ ΚΑΡΑΓΑΤΣΟΥΛΗ ΚΩΝ/ΝΟ/ΠΡ 5223

52,1

28 ΜΠΑΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ Α511 ΠΛΗΡΩΜΗ 2017 ΚΑΙ 2018 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 309 ΜΑΡΤΙΝΟΥ (19,889 ΣΤΡ.
19,111 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

390

29 ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α512 ΠΛΗΡΩΜΗ 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 313 ΜΑΡΤΙΝΟΥ(10,720 ΣΤΡ. 4,229
ΣΤΡ. 3,470 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

165,77

30 ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Α517 ΠΛΗΡΩΜΗ 2017 ΚΑΙ 2018 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 250 ΠΑΥΛΟΥ(5,000 ΣΤΡ. 5,000
ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)/ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΟΥ
2015 ΚΑΙ 2016 ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ/

40

31 ΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α519 ΠΛΗΡΩΜΗ 2018 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
213 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (10,000 ΣΤΡ.)

40
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32 ΛΕΤΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α520 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 257 ΑΓ ΤΡΙΑΔΑΣ(1,749 ΣΤΡ. 1,420
ΣΤΡ. 1,442 ΣΤΡ. 1,770 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

36,27

33 ΣΩΛΗΝΑΡΑΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α525 ΠΛΗΡΩΜΗ 2018 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΗΡΟΥΣ 238
(20,206 ΣΤΡ.)199 (4,375 ΣΤΡ.)200 (1,745
ΣΤΡ.)201(0,748 ΣΤΡ)ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ.
(ΔΗΛΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΟΣΔΕ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ
ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

209,32

34 ΧΟΝΤΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΗ Α524 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 321 ΑΛΙΑΡΤΟΥ(0,608 ΣΤΡ. 0,600
ΣΤΡ. 10,563 ΣΤΡ. 10,820 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

225,91

35 ΖΥΓΟΜΗΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α521 ΠΛΗΡΩΜΗ 2018 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
14 ΕΛΙΚΩΝΑ (1,466 ΣΤΡ.) ΓΙΑ 15 16 ΚΑΙ 17
ΤΑ ΑΔΗΛΩΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΚΛΗΡΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ

14,66

36 ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α527 ΠΛΗΡΩΜΗ 2018 ΑΔΗΛΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 264Α ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ(1,488
ΣΤΡ.) ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ
2017 ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΕΧΕΙ
ΓΡΑΦΕΙ 263Α ΕΝΩ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΕΙΝΑΙ 264Α

5,95

37 ΚΟΤΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Α526 ΠΛΗΡΩΜΗ 2017 ΚΑΙ 2018 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ
ΚΛΗΡΩΝ Α)112 (0,597 ΣΤΡ. 1,221 ΣΤΡ) ΚΑΙ
Β) 115 (4,436 ΣΤΡ. 4,490 ΣΤΡ.) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.
ΟΛΑ ΣΑΑΚ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

107,5

38 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α529 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 1965 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ(0,887 ΣΤΡ.
0,442 ΣΤΡ. 0,501 ΣΤΡ. 0,501 ΣΤΡ.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

10

39 ΜΑΚΡΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ Α531 ΠΛΗΡΩΜΗ 2018 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΝ
Α) 83 (14,393 ΣΤΡ. ΚΑΙ Β) 84 (5,003 ΣΤΡ.)
ΟΛΑ ΣΑΑΚ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

184,96

40 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Α533 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ
ΚΛΗΡΩΝ Α) 51(0,104 ΣΤΡ. 0,109 ΣΤΡ. ΔΕΝ
ΕΧΕΙ 0,142 ΣΤΡ.) ΚΑΙ Β) 62(0,872 ΣΤΡ. 0,494
ΣΤΡ. 0,429 ΣΤΡ. 0,596 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)
ΟΛΑ ΣΑΑΚ ΑΓ ΤΡΙΑΔΑΣ

24,72

41 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ Α532 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 55 ΜΑΖΙΟΥ(1,422 ΣΤΡ. 1,422 ΣΤΡ.
1,446 ΣΤΡ. 1,613 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

60

42 ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Α540 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 ΚΑΙ 18 ΑΔΗΛΩΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 370
ΠΑΝΑΓΙΑΣ(0,143 ΣΤΡ. 0,360 ΣΤΡ)
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

5

43 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α538 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 111 ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ(2,621 ΣΤΡ. 1,760
ΣΤΡ. 1,793 ΣΤΡ. 1,649 ΣΤΡ.) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

78,23

44 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α537 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 692
ΜΑΡΤΙΝΟΥ(3,605 ΣΤΡ. 2,192 ΣΤΡ.)
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

57,97

45 ΜΠΡΕΚΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Α536 ΠΛΗΡΩΜΗ 2017 ΚΑΙ 2018 ΑΔΗΛΩΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 693 ΜΑΡΤΙΝΟΥ(4,812 ΣΤΡ. 4,812
ΣΤΡ.) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

96,24
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46 ΖΩΝΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ Α542 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 53 ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ(0,234 ΣΤΡ. 0,234
ΣΤΡ. 0,250 ΣΤΡ. 0,297 ΣΤΡ.) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

9,92

47 ΣΠΑΘΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Α535 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 122 ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ
ΣΑΑΚ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ ΩΕ ΕΞΗΣ: Α)
ΤΜΗΜΑ(7,220 ΣΤΡ) (1,161 ΣΤΡ. 0,889 ΣΤΡ.
0,913 ΣΤΡ.1,136 ΣΤΡ) ΚΑΙ Β) ΤΜΗΜΑ(10,000
ΣΤΡ)(1,732 ΣΤΡ. 1,7

36,03

48 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Α545 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 324 ΘΕΣΠΙΩΝ(8,312 ΣΤΡ. ΟΛΟΣ
7,724 ΣΤΡ. 0,131 ΣΤΡ. 0,165 ΣΤΡ.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

153,89

49 ΠΑΛΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ Α549 ΠΛΗΡΩΜΗ 17 ΚΑΙ 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 113 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ (0,703 ΣΤΡ.
0,703 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

14,06

50 ΜΠΟΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α556 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 1073 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ(1,387 ΣΤΡ.
0,850 ΣΤΡ. 1,013 ΣΤΡ. 0,890 ΣΤΡ.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

32,81

51 ΒΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Α552 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 399 ΜΑΡΤΙΝΟΥ(1,641 ΣΤΡ. 1,639
ΣΤΡ. 1,671 ΣΤΡ. 1,784 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

67,35

52 ΚΟΥΚΙΑΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α550 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 1291 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ(0,479 ΣΤΡ.
0,479 ΣΤΡ. 0,511 ΣΤΡ. 0,112 ΣΤΡ.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

14,23

53 ΠΛΑΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Α562 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 631 ΒΑΓΙΩΝ (1,244 ΣΤΡ. 1,244 ΣΤΡ.
1,239 ΣΤΡ. 1,511 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

18,47

54 ΜΠΕΝΤΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α563 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 68 ΑΛΑΛΚΟΜΕΝΩΝ(0,809 ΣΤΡ.
0,379 ΣΤΡ. 0,725 ΣΤΡ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

17,22

55 ΚΑΒΑΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Α565 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 298 ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ(0,873 ΣΤΡ. 0,388
ΣΤΡ. 2,858 ΣΤΡ. 0,539 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

41,92

56 ΔΗΜΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α574 ΠΛΗΡΩΜΗ 2018 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΝ
Α) 303 ΜΑΡΤΙΝΟΥ(13,873 ΣΤΡ.) ΚΑΙ Β) 82
ΚΟΚΚΙΝΟΥ(2,349 ΣΤΡ.)

64,89

57 ΤΣΑΠΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α573 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 53 ΠΑΥΛΟΥ (1,248 ΣΤΡ. 0,445 ΣΤΡ.
0,493 ΣΤΡ. 2,526 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

43,96

58 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α571 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 57 ΚΟΥΚΟΥΡΩΝ (0,328 ΣΤΡ. 0,329
ΣΤΡ. 0,169 ΣΤΡ. 0,406 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

12,32

59 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α567 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ Α) 1660(0,488 ΣΤΡ. 0,488 ΣΤΡ.
0,516 ΣΤΡ. 0,059 ΣΤΡ.) ΚΑΙ Β) 1206 ΜΟΝΟ
ΓΙΑ 2018 0,130 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΟΛΑ ΣΑΑΚ
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

11,71
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60 ΚΟΛΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ Α575 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 158 ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ(0,311 ΣΤΡ. 0,313
ΣΤΡ. 0,335 ΣΤΡ. 0,336 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

13

61 ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α577 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ
ΚΛΗΡΩΝ 362 ΚΑΙ 363 ΚΑΣΤΡΟΥ / ΒΛΕΠΕ
ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡ
5590/2019

29,65

62 ΧΑΤΖΗΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α578 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 675 ΒΑΓΙΩΝ (0,924 ΣΤΡ. 0,495 ΣΤΡ.
0,543 ΣΤΡ. 0,332 ΣΤΡ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

7,33

63 ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α582 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 1433 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ(0,889 ΣΤΡ.
0,458 ΣΤΡ. 0,465 ΣΤΡ. 0,701 ΣΤΡ.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

22,62

64 ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α585 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 137 ΚΟΚΚΙΝΟΥ(0,194 ΣΤΡ. 0,194
ΣΤΡ. 0,446 ΣΤΡ. 0,014 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

7,64

65 ΝΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α583 ΠΛΗΡΩΜΗ (ΑΠΟ ΒΟΛΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ) 15 16
17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΝ Α) 404
ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ Β) 405 ΠΑΥΛΟΥ

53,31

66 ΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α589 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 136 ΚΟΚΚΙΝΟΥ (1,088 ΣΤΡ. 1,083
ΣΤΡ. 1,222 ΣΤΡ. 1,392 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

16,97

67 ΠΡΑΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α596 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 77 ΑΛΑΛΚΟΜΕΝΩΝ (1,284 ΣΤΡ.
1,286 ΣΤΡ. 1,297 ΣΤΡ. 1,297 ΣΤΡ.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

31

68 ΚΑΡΑΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α595 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 11 ΠΑΝΑΓΙΑΣ (0,751 ΣΤΡ. 0,258
ΣΤΡ. 0,293 ΣΤΡ. 9,713 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

110,15

69 ΖΑΡΟΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α594 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΩΝ 15 16 17 18 ΤΩΝ
ΚΛΗΡΩΝ ΣΑΑΚ ΚΟΛΑΚΑΣ Α) 68 ΚΑΙ Β) 69
ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ
ΖΑΡΟΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡ 5655/2019

29

70 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ Α598 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 124 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ(0,760 ΣΤΡ.
0,456 ΣΤΡ. 0,210 ΣΤΡ. 0,334 ΣΤΡ.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

17,06

71 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α603 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 764
ΠΑΥΛΟΥ(5,561 ΣΤΡ. 5,561 ΣΤΡ. 5,561
ΣΤΡ.5,561 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

77,84

72 ΖΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α611 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 247 ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ (0,681 ΣΤΡ. 0,681
ΣΤΡ. 0,494 ΣΤΡ. 0,494 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

23,5

73 ΝΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α613 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ
ΚΛΗΡΩΝ 11 13 10 ΣΑΑΚ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ
ΒΛΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ ΝΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝ
ΠΡ 6014

82,46
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74 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α616 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 184 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ(0,634 ΣΤΡ.
0,481 ΣΤΡ. 0,352 ΣΤΡ. 0,352 ΣΤΡ.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

18,19

75 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Α617 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 553
ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ(0,187 ΣΤΡ. 0,187 ΣΤΡ. 0,187
ΣΤΡ. 0,187 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΑΣΤΟΙΧΑ)

3,76

76 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α619 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 239 ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ(1,481 ΣΤΡ. 1,481
ΣΤΡ. 1,155 ΣΤΡ. 1,054 ΣΤΡ. ΑΝΤΣΤΟΙΧΑ)

51,71

77 ΖΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α618 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 270 ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ (0,682 ΣΤΡ. 0,667
ΣΤΡ. 0,556 ΣΤΡ. 0,556 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

24,61

78 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α625 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ
ΚΛΗΡΩΝ ΠΑΥΛΟΥ Α) 576(0,144 ΣΤΡ. 0,155
ΣΤΡ. 0,171 ΣΤΡ. 0,113 ΣΤΡ.) Β)577(0,730
ΣΤΡ. 0,434 ΣΤΡ. 0,363 ΣΤΡ. 0,023 ΣΤΡ. )
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

21,33

79 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Α620 ΠΛΗΡΩΜΗ 2018 ΑΔΗΛΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 1424 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (7,314
ΣΤΡ.)

73,14

80 ΓΟΥΡΖΟΥΛΙΔΗ ΑΣΗΜΩ Α628 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 182 ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ(2,635 ΣΤΡ. 2,271
ΣΤΡ. 1,820 ΣΤΡ. 2,752 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

77,27

81 ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α626 ΠΛΗΡΩΜΗ 2018 ΑΔΗΛΩΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 324
ΠΑΝΑΓΙΑΣ (5,000 ΣΤΡ.)

50

82 ΤΟΥΡΚΟΧΩΡΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α633 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 190 ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ(0,967 ΣΤΡ. 0,966
ΣΤΡ. 1,008 ΣΤΡ. 1,011 ΣΤΡ. ) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

35,56

83 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ Α631 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 94 ΚΟΥΚΟΥΡΩΝ (0,505 ΣΤΡ. 0,505
ΣΤΡ. 0,406 ΣΤΡ. 0,422 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

18,38

84 ΚΑΚΟΣΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α630 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 50 ΘΕΣΠΙΩΝ (ΔΕΝ ΕΧΕΙ, 0,335
ΣΤΡ. 0,388 ΣΤΡ. 1,024 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

6,99

85 ΝΤΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α634 ΠΛΗΡΩΜΗ 2018 ΑΔΗΛΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 264Α ΣΑΑΚ
ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ(1,488 ΣΤΡ.)

5,95

86 ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α638 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 554 ΜΑΡΤΙΝΟΥ(8,174 ΣΤΡ. ΟΛΟ,
8,174 ΣΤΡ. ΟΛΟ, 1,164 ΣΤΡ. ,8,000 ΣΤΡ.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

255,12

87 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α637 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 81 ΠΕΤΡΑΣ (0,076 ΣΤΡ. 0,074 ΣΤΡ.
0,167 ΣΤΡ. 0,167 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

4,35
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88 ΡΙΖΟΥ ΑΝΘΗ Α635 ΠΛΗΡΩΜΗ 2018 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΝ ΣΑΑΚ ΠΑΥΛΟΥ Α)387 (7,420
ΣΤΡ. ) ΚΑΙ Β) 395 (3,677 ΣΤΡ.

110,97

89 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Α644 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΔΗΛΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 279 ΘΕΣΠΙΩΝ (0,833
ΣΤΡ. ΓΙΑ 2017 ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΚΛΗΡΟΥ (16,000 ΣΤΡ. ΓΙΑ 2018)

168,33

90 ΜΑΛΕΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α642 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 49 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ(0,622 ΣΤΡ.
0,764 ΣΤΡ. 0,451 ΣΤΡ. 0,467 ΣΤΡ.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

23,04

91 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Α641 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 376 ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ (1,370 ΣΤΡ. 1,370
ΣΤΡ. 1,399 ΣΤΡ. 1,399 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

55,38

92 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ Α640 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 1 ΛΑΡΥΜΝΑΣ (1,418 ΣΤΡ. 1,418
ΣΤΡ. 1,460 ΣΤΡ. 1,459 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

51,79

93 ΝΤΑΜΣΑ ΘΕΟΦΑΝΩ Α646 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ
ΚΛΗΡΩΝ ΠΑΥΛΟΥ Α) 351(1,205 ΣΤΡ 0,937
ΣΤΡ. 0,964 ΣΤΡ. 0,717 ΣΤΡ. ) Β) 352 (1,470
ΣΤΡ. 1,267 ΣΤΡ. 1,092 ΣΤΡ. 0,869 ΣΤΡ.)
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

60,23

94 ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ Α649 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 50 ΠΑΝΑΓΙΑΣ(0,750 ΣΤΡ. 0,882
ΣΤΡ. 0,750 ΣΤΡ. 5,320 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

77,02

95 ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Α648 ΠΛΗΡΩΜΗ 2017 ΚΑΙ 2018 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 442 ΕΛΙΚΩΝΑ (0,202 ΣΤΡ. 10,091
ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

41,17

96 ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α651 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΚΛΗΡΩΝ Α) 96 ΚΑΙ Β) 124
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΟΝΟ 2018
ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 90
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ 15 16 ΚΑΙ 17
ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ

183,6

97 ΣΑΛΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ Α655 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 241 ΜΑΖΙΟΥ(1,748 ΣΤΡ. 2,065 ΣΤΡ.
1,876 ΣΤΡ. 1,860 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

36

98 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Α654 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ
ΚΛΗΡΩΝ ΣΑΑΚ ΚΟΥΚΟΥΡΩΝ Α) 87 Β) 13 Γ)
157

215,4

99 ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α653 Α) ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 332 ΒΑΓΙΩΝ (0,492 ΣΤΡ. 0,590 ΣΤΡ.
0,631 ΣΤΡ. 0,574 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΚΑΙ Β)
ΠΛΗΡΩΜΗ 2018 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ253 ΒΑΓΙΩΝ 0,143 ΣΤΡ. (15 16 17
ΟΚ)

24,3

100 ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α652 ΠΛΗΡΩΜΗ 2018 ΑΔΗΛΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 1134 ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ (7,022 ΣΤΡ.)

63,2

101 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Α656 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 370 ΒΑΓΙΩΝ (1,243 ΣΤΡ. 1,243 ΣΤΡ.
1,199 ΣΤΡ. 0,877 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

44,38
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102 ΚΩΝΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Α657 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 1095 ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ(6,711 ΣΤΡ. 1,143
ΣΤΡ. 1,176 ΣΤΡ. 1,176 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

95

103 ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΟΥ ΣΥΡΜΩ Α660 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 354 ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ(2,324 ΣΤΡ. 2,324
ΣΤΡ. 1,574 ΣΤΡ. 2,969 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

32,13

104 ΚΑΡΑΜΕΡΗ ΜΑΡΙΑ Α659 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 777 ΒΑΓΙΩΝ ( 0,743 ΣΤΡ. 0,743
ΣΤΡ. 8,756 ΟΛΟΣ 3,082 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

128,04

105 ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α658 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 987 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (0,368 ΣΤΡ.
0,367 ΣΤΡ. 0,423 ΣΤΡ. 0,438 ΣΤΡ.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

13

106 ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α663 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 ΚΑΙ 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ
ΚΛΗΡΩΝ ΣΑΑΚ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Α) 349 ΚΑΙ Β)
350 ( ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ
ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΗΣ ΤΣΑΠΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝ
/ΠΡ.6655/19

63,38

107 ΘΩΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ Α668 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 247 ΚΑΡΥΑΣ (0,486 ΣΤΡ. 0,236
ΣΤΡ. 0,171 ΣΤΡ. 0,214 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

9,96

108 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Α679 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 178 ΚΑΣΤΡΟΥ (0,312 ΣΤΡ. 0,325
ΣΤΡ. 0,374 ΣΤΡ. 0,135 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

11,14

109 ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛ Α677 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 ΚΑΙ 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 364 ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ ΒΠΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗ
ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ Γ ΠΡ
6698( 0,594 ΣΤΡ. 17,671 ΣΤΡ. 17,610 ΣΤΡ.
18,896 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

314,53

110 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α675 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ
ΚΛΗΡΟΥ 187 ΜΑΖΙΟΥ(0,762 ΣΤΡ. 0,762 ΣΤΡ.
0,720 ΣΤΡ. 0,704 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)

26,54

111 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Α673 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 42
ΚΟΥΚΟΥΡΩΝ (ΔΕΝ ΕΧΕΙ, 5,051 ΣΤΡ. 5,051
ΣΤΡ. 5,051 ΣΤΡ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΒΛΕΠΕ
ΑΙΤΗΣΗ ΝΙΤΣΑΣ ΣΥΖ Δ ΚΕΦΑΛΑ ΠΡ 6720

151,53

112 ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΓΛΑΙΑ Α683 ΠΛΗΡΩΜΗ 15 16 17 18 ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΤΩΝ
ΚΛΗΡΩΝ ΣΑΑΚ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ Α) 158 ΚΑΙ Β)
165

188,45

Σύνολο: 9760,68

Ο κ. Χρονάς ανέφερε “Διαφωνούμε με τον τρόπο που οργανώνεται η άρδευση της Κωπαίδας μέσω
εργολαβιών και σε ιδιώτες…. Μια και έτσι αυξάνεται το κόστος της και τα αποτελέσματα δεν είναι
ελεγχόμενα.
Διαφωνούμε, επίσης, με τον συγκεκριμένο κανονισμό άρδευσης, που έχουμε ήδη καταψηφίσει και με το
ισχύον τιμολόγιο άρδευσης…..
Έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις για την πολυδιάσπαση της άρδευσης, που σαν λειτουργία γίνεται και με
ευθύνη των γύρω Δήμων…. Ακόμη και με ιδιωτικές γεωτρήσεις…
Σε αυτή την βάση …… ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 253

ΘΕΜΑ 50ο:Παράταση ημερομηνίας λήξης πληρωμής πάγιων και αρδευτικών τελών Κωπαϊδικού
Πεδίου 2019,Π.Ε.Βοιωτίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.28106/723/06-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει την παράταση της ημερομηνίας λήξης πληρωμής των πάγιων και αρδευτικών τελών
Κωπαϊδικού Πεδίου 2019 έως την 31 Μαρτίου 2020.
2. Εγκρίνει την επιβάρυνση με τις νόμιμες προσαυξήσεις μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας
λήξης.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε “Δεν έχουμε αντίρρηση….. στην παράταση της ημερομηνίας λήξης πληρωμής
πάγιων και αρδευτικών τελών Κωπαιδικού Πεδίου 2019…. Στους μικροκαλλιεργητές…..Σε όσους
καλλιεργούν λίγα στρέμματα και πολύ περισσότερο σε εκείνους, που τα ενοικιάζουν.”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 254

ΘΕΜΑ 51ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 31920/1543/11-02-2020

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

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει 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

ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ
ΣΟΦΙΑ

ΑΦΜ: 049206271
1.917,59 26/05-02-2020

19SYMV005529240
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
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2

IRIS CLEAN OE-
ΜΑΡΓ.
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟ
Υ & ΣΙΑ ΟΕ

ΑΦΜ: 998354580

8.133,84 2505/06-02-2020 19SYMV004938159

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

3

ΜΠΕΣΙΡΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΑΦΜ: 0499185295
3.434,39 3/10-02-2020

19SYMV005530312
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ο κ. Χρονάς ανέφερε “ Τα πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά
διαμορφωμένες επιτροπές, που συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες.
Κανένα νόημα δεν έχει η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο.
Για αυτό…. ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την ψηφοφορία.”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 255

ΘΕΜΑ 52ο:Έγκριση χορήγησης παράτασης σύμβασης για τις “Υπηρεσίες Μεταφοράς ευπαθών
δεμάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, Π.Σ.Ε.”

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 29459/1487/07-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Δ.Ε. της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 44822/1765/26-2-2019 (ΑΔΑΜ:19SYMV004525177)
σύμβασης για για την υπηρεσία μεταφοράς ευπαθών δεμάτων (Τμήμα 3), για την κάλυψη των αναγκών
των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την επιχείρηση «ΧΡΗΣΤΟΣ Γ.
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ”, με ΑΦΜ: 059268477, ως προς το άρθρο 1, χορήγηση παράτασης για χρονικό
διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι μέχρι 26-05-2020, βάσει του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.

Η παράταση της σύμβασης δεν προκαλεί αύξηση του συμβατικού ποσού.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. 44822/1765/26-2-2019 αρχική σύμβαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 256

ΘΕΜΑ 53ο:Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών της ΠΕ
Ευβοίας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 33822/1201/13-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Ευβοίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

Α/Α ΔΙΑΓΩΝ.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ

Ο

ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ

ΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2017-2020

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ 480 481 910 7.849,65 02/15-01-2020 19SYMV004307232

19SYMV004307239

2

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ

ΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2017-2020

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

822 698
546 2.898,81 48/24-01-2020 19SYMV004304772

19SYMV004304773

3

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ

ΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2017-2020

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 571 639 575 4.258,41 20/14-01-2020

18SYMV004276901
18SYMV004276945
19 SYMV005265525

4

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ

ΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2017-2020

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ 129 214 652 4.696,91 213/21-01-2020 18SYMV004276901

18SYMV004276945

5

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ

ΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2017-2020

ΓΚΙΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 754 918 1.663,96 70/20-01-2020 18SYMV004238899

18SYMV004239034

6

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ

ΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2017-2020

ΚΑΚΑΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 535 677 2.409,83 40/15-01-2020 18SYMV004277084

18SYMV004277052

7

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ

ΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2017-2020

ΚΑΠΠΕΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 900 901 911 7.417,38 18/14-01-2020 19SYMV004301883

19SYMV004301888

8

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ

ΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2017-2020

ΚΙΟΥΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 768 6.748,68 28/22-1-2020 19SYMV004302102

19SYMV004302098

9

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ

ΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2017-2020

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 181 549 9.395,95 21/17-01-2020 19SYMV004312756

19SYMV004312812

10

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ

ΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2017-2020

ΚΡΙΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 810 2.670,34 42/16-01-2020 18SYMV004277209

18SYMV004277217

11

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ

ΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2017-2020

ΛΕΜΠΕΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 178 459 771 3.738,36 38/15-01-2020 19SYMV004303645

19SYMV005080279

12

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ

ΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2017-2020

ΛΕΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 880 4.497,93 23/15-01-2020

18SYMV004230508
18SYMV004230591
19SYMV005763233

13

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ

ΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ 7 2.770,36 25/14-01-2020 18SYMV004277126

18SYMV004277142
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2017-2020

14

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ

ΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2017-2020

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 554 8.953,93 12/14-01-2020

18SYMV004257140
18SYMV004257144
19SYMV006085477

15

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ

ΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2017-2020

ΞΥΠΟΛΗΤΟΥ
ΣΟΦΙΑ 291 292 4.041,26 48/21-01-2020 18SYMV004290124

19SYMV004430536

16

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ

ΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2017-2020

ΠΑΠΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 860 7.742,18 15/15-01-2020 18SYMV004238415

18SYMV004238582

17

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ

ΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2017-2020

ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 678 1.543,30 2/15-01-2020 18SYMV004211933

19SYMV005713285

18

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ

ΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2017-2020

ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣ 927 1.940,75 39/14-01-2020 18SYMV004230677
19SYMV004590020

19

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ

ΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2017-2020

ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

333 386 3.703,84 154/3-02-2020 18SYMV004214853
19SYMV004588630

20

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ

ΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2017-2020

ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
30 942 5.273,21 67/03-02-2020 18SYMV004212032

18SYMV004212160

21

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ

ΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2017-2020

ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ 25 5.503,22 32/31-12-2019 18SYMV004222177

18SYMV004222261

22

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ

ΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2017-2020

ΣΧΟΙΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 548 550 11.745,21 599/14-01-2020 19SYMV004302138

19SYMV004302154

23

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ

ΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2017-2020

ΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 451 541 2.095,13 150/24-01-2020
19SYMV004306769
19SYMV004306926
19SYMV004589067

24

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ

ΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2017-2020

ΤΑΓΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

381 906
932 5.563,67 143/21-01-2020 19SYMV004302101

19SYMV004302120

25

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ

ΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2017-2020

ΤΣΙΛΙΚΟΧΡΥΣΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 280 555 8.118,70 54/16-01-2020 18SYMV004257106

18SYMV004257134

26

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ

ΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2017-2020

ΦΙΛΙΠΠΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 39 4.804,80 38/14-01-2020 18SYMV004227369

19SYMV004589894

27

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚ

ΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2017-2020

ΦΡΑΓΚΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

398 420
522 689 2.676,19 46/17-01-2020

18SYMV004245619
18SYMV004245593
19SYMV005763049
20SYMV006181883

28

Διαπραγμάτευση
άγονων

δρομολογίων
ηλεκτρονικού
διαγωνισμού

ΚΛΟΠΩΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 400 1.888,27 48/21-01-2020

19SYMV005326252
19SYMV005755995
20SYMV006182143
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Ο κ. Χρονάς ανέφερε “Τα πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά
διαμορφωμένες επιτροπές, που συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες.
Κανένα νόημα δεν έχει η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο.
Για αυτό…. ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την ψηφοφορία.”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 257

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΘΕΜΑ 54ο:Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την Παροχή
υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου
Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της
Ελιάς έτους 2020 στην Π.Ε. Εύβοιας, με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού
67.392,14€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13% (59.639,06€ χωρίς Φ.Π.Α) και β) των όρων της
συνημμένης διακήρυξης του διαγωνισμού

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.31125/116/11-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει τη διενέργεια συνοπτικού δημόσιου ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου
των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα
πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 στην Π. Ε.
Εύβοιας. Προϋπολογισμός 67.392,14€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13% (59.639,06€ χωρίς Φ.Π.Α).
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 5241 «Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής», οικονομικού έτους
2020. CPV: 77100000-1 (Γεωργικές Υπηρεσίες).
2.Εγκρίνει τους όρους του διαγωνισμού, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο σχέδιο της διακήρυξης, το
οποίο και υποβάλλεται συνημμένα.

Ο κ.Χρονάς επεσήμανε “Δεν έχουμε αντίρρηση….Διερωτόμαστε, όμως, γιατί αρνείστε να
πραγματοποιήσετε σύσκεψη εκπροσώπων των δήμων, των συνεταιρισμών και των συνδικαλιστικών
οργανώσεων των αγροτών που σχετίζονται με την καλλιέργεια ελιάς….. προκειμένου να αξιολογηθεί το

(12-10-2017)

29

Διαπραγμάτευση
άγονων

δρομολογίων
ηλεκτρονικού
διαγωνισμού
(12-10-2017)

ΜΠΕΝΙΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 863 3.712,99 274/31-12-2019 19SYMV004424094

19SYMV005753937

30

Διαπραγμάτευση
άγονων

δρομολογίων
ηλεκτρονικού
διαγωνισμού
(12-10-2017)

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
113 416
801 886

892 946
12.146,97 167/28-01-2020

19SYMV004471093
19SYMV004471137
19SYMV004589226

31

Διαπραγμάτευση
άγονων

δρομολογίων
ηλεκτρονικού
διαγωνισμού
(12-10-2017)

ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 41 2.062,69 19/13-01-2020

19SYMV004393318
19SYMV004393364
19SYMV005753626

32

Διαπραγμάτευση
άγονων

δρομολογίων
ηλεκτρονικού
διαγωνισμού
(12-10-2017)

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 186 909 4.119,11 45/10-01-2020 19SYMV004392384

19SYMV004392435
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πρόγραμμα δακοκτονίας και να ληφθούν αναγκαία πρόσθετα μέτρα που θα διασφαλίζουν την
παραγωγή.”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 258

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ

ΘΕΜΑ 55ο: Παραχώρηση χρήσης πλωτού οχήματος Π.Ε.Βοιωτίας
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 20930/579/06-02-2020

έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση του πλωτού οχήματος στον Δήμο Ορχομενού για τον καθαρισμό
των ποταμών στις περιοχές του δήμου για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών έως την 31-12-2024.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 259

ΘΕΜΑ 56ο:Δωρεά εξοπλισμού Η/Υ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας / Περιφερειακής Ενότητας
Φωκίδας σε σχολεία, φορείς και συλλόγους της Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 31590/534/11-02-2020
έγγραφο της Γεν.Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη δωρεά δεκατριών (13) μεταχειρισμένων κεντρικών μονάδων ηλεκτρονικού
υπολογιστή και δεκατριών (13) μεταχειρισμένων οθονών Η/Υ σε διάφορους συλλόγους, σχολεία &
Φορείς του νομού Φωκίδας σύμφωνα με τα σχετικά αιτήματά τους. Ο εν λόγω μηχανογραφικός
εξοπλισμός, αντικαταστάθηκε από υπολογιστικά συστήματα νέας τεχνολογίας, επιπλέον είναι
παρωχημένης τεχνολογίας και πλέον δεν εξυπηρετεί τρέχουσες μηχανογραφικές ανάγκες υπηρεσιών
της Περιφερειακής Ενότητας και προτείνεται να αξιοποιηθεί για εκπαιδευτικούς ή άλλους σκοπούς προς
εξυπηρέτηση υφιστάμενων αιτημάτων σχολείων, συλλόγων κ.λπ., σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ/ΦΟΡΕΑΣ/ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ H/Y
1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (2) - ΟΘΟΝΕΣ (2)
2 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (1) - ΟΘΟΝΕΣ (1)
3 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΡΡΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (1) - ΟΘΟΝΕΣ (1)
4 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (1) - ΟΘΟΝΕΣ (1)
5 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (2) - ΟΘΟΝΕΣ (2)
6 ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (1) - ΟΘΟΝΕΣ (1)

7
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΦΩΚΙΔΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (1) - ΟΘΟΝΕΣ (1)

8 ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (3) - ΟΘΟΝΕΣ (3)
9 ΚΕΣΣΥ ΦΩΚΙΔΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (1) - ΟΘΟΝΕΣ (1)
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ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (13) - ΟΘΟΝΕΣ (13)

Ο κ. Χρονάς ανέφερε “ Δεν έχουμε αντίρρηση……. πλην της περίπτωσης του αστυνομικού τμήματος
Ευπαλίου που λειτουργεί με ευθύνη και υποχρέωση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 260

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 57ο:Έγκριση α) της διενέργειας συνοπτικού, μειοδοτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την
“Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών (Ψύξης - Θέρμανσης) για τις ανάγκες των κτιρίων (πρώην
Υ.Ε.Β/Π.Σ.Ε.) επι της οδού Παπαποστόλου” συνολικού προϋπολογισμού 26.150,00€ με ΦΠΑ με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 28321/1443/06-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού-ΔΕ της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει:α) τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια και τοποθέτηση
κλιματιστικών (Ψύξης - Θέρμανσης) για τις ανάγκες των κτιρίων (πρώην Υ.Ε.Β/Π.Σ.Ε) επι της οδού
Παπαποστόλου” συνολικού προϋπολογισμού 26.150,00€ με ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προφοράς.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 071, Κ.Α.Ε. 9779.
β) το σχέδιο διακήρυξης και τους όρους του διαγωνισμού.
2. Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού &
Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε..

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 261

ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού, μειοδοτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια
συμβατών και γνήσιων μελανιών (toner) για τους εκτυπωτές, τα φωτοτυπικά μηχανήματα και τις
συσκευές φαξ των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, συνολικού
προϋπολογισμού 26.000,00€ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, και β) των όρων της
σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 28494/1446/06-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού-ΔΕ της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει: α) τη διενέργεια συνοπτικού, μειοδοτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια
συμβατών και γνήσιων μελανιών (toner) για τους εκτυπωτές, τα φωτοτυπικά μηχανήματα και τις
συσκευές φαξ των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, προϋπολογισμού
26.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για ένα έτος, με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προφοράς.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1111.01, περί “Προμήθειας χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών
συναφών υλικών”.

β. το σχέδιο διακήρυξης και των όρων του διαγωνισμού.

ΑΔΑ: 67ΡΠ7ΛΗ-8ΓΤ



73

2. Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού &
Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε..

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 262

ΘΕΜΑ 59ο:Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης 2019
και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, Π.Ε. Ευρυτανίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 32654/284/12-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας , προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το 1οΠρακτικό (10-02-2020) του διαγωνισμού για το έργο Προμήθεια χρώματος
διαγράμμισης 2019 και να αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο την επιχείρηση «ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ-
ΑΕ»με προσφερόμενη τιμή 55.725,60 €.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 263

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση για τροποποίηση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχ.έτος 2019-20

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.31714/538/11-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση του κάτωθι δρομολογίου ως εξής:

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕ04ΜΙ: «ΚΑΜΙΝΟΣ-ΑΜΦΙΣΣΑ, με συνοδό»
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 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕ04ΜΙΤΡ: «ΚΑΜΙΝΟΣ-ΑΜΦΙΣΣΑ, με συνοδό»
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Η ανωτέρω τροποποίηση ισχύει για το σχολικό έτος 2019-20 και το δρομολόγιο δύναται να
επανέλθει στην αρχική του μορφή με τροποποίηση των μεταφερόμενων μαθητών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 264

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 61ο:Συγκρότηση επιτροπών για την διαδικασία επισκευής, συντήρησης, και αγοράς
ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τα οχήματα της Π.Ε. Φωκίδας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.32062/546/11-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών ως εξής:

Α. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1. Κολοβός Ηλίας του κλάδου ΤΕ Μηχανικών με αναπληρωτή αυτού τον Μαστροβασίλη Στέφανο
του κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων, υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Έργων.

2. Μαργαρίτης Γεώργιος του κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων με αναπληρωτή αυτού τον
Μπέσιο Γεώργιο του κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

3. Κουτρολίκος Ιωάννης του κλάδου ΔΕ Τεχνικών με αναπληρωτή αυτού τον Καλημάνη
Δημήτριο του κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων, υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών ΄Εργων.

Έργο της Επιτροπής είναι η έρευνα αγοράς, η συλλογή προσφορών και η απόφαση (πρακτικό)
για την προμήθεια των αναγκαιοτάτων για την επισκευή των οχημάτων, ανταλλακτικών και λοιπών
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υλικών ,καυσίμων και λιπαντικών από το ελεύθερο εμπόριο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί
δημοσίου λογιστικού και προμηθειών του δημοσίου καθώς και η βεβαίωση της ανάγκης εργασιών
επισκευής και συντήρησης των οχημάτων από δημόσιο ή ιδιωτικό συνεργείο.

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1. Κόκκινος Ασημάκης του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με αναπληρωτή αυτού την Μπεχλιβανίδη
΄Αννα του κλάδου ΠΕ Μηχανικών , υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών ΄Εργων.

2. Αθανάσιος Μαλισιώρας, του κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων υπάλληλος της Δ/νσης
Τεχνικών ΄Εργων με αναπληρωτή αυτού τον Κολομέτσο Παναγιώτη του κλάδου ΔΕ
Τεχνικών υπάλληλος του Τμήματος ΠΣΕΑ.

3. Μπούτσικος Ιωάννης του κλάδου ΔΕ Οδηγών με αναπληρώτρια αυτού την Παπαδοπούλου
Ευαγγελία του κλάδου ΔΕ Τεχνικών, υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών ΄Εργων.

΄Εργο της επιτροπής είναι η βεβαίωση και η προμήθεια των ανταλλακτικών και λοιπών υλικών
καθώς και η πραγματοποίηση των εργασιών συντήρησης και επισκευής των αυτοκινήτων της
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

Οι επιτροπές θα εκτελούν το έργο τους εντός του ωραρίου εργασίας και σε ημέρες και ώρες που
θα αποφασίζουν ανάλογα με τις ανάγκες και την διεκπεραίωση του έργου τους και θα τηρούν
κατάσταση με τις εγκρινόμενες επισκευές, συντηρήσεις, ανταλλακτικά και καύσιμα υπηρεσιακών
αυτοκινήτων.

Ο κ Χρονάς ανέφερε “προβλέπονται από το νόμο ... είναι εξειδικευμένες επιτροπές ... δεν έχουμε
αντίρρηση”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 265

ΘΕΜΑ 62ο:Συγκρότηση επιτροπών του Ν. 4412/2016 της Π. Ε. Ευρυτανίας
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.33930/669/13-02-2020

έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Ι) Εγκρίνει τη τροποποίηση των: α) υπ’ αρίθμ. 55/07-01-2020 (πρακτικό 1) και β) 58/14-01-2020
(πρακτικό 2) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως εξής:

1. Επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας και υπηρεσιών

Α. Για τις Διευθύνσεις: Διοικητικού –Οικονομικού, Ανάπτυξης, Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας, τα Τμήματα Πληροφορικής και Πολιτικής Προστασίας καθώς και το Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη.

1. Κωνσταντίνα Πολυχρόνη του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄.
αναπληρούμενη από την Αλεξάνδρα Γαϊλα του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με
βαθμό Α΄.
2. Ιωάννης Παυλέτσης του Λουκά, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄, αναπληρούμενος
από τον Δημήτριο Ντζαμάρα του Ιωάννη, κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού με βαθμό Β΄.
3. Ελένη Λαθύρη του Ιωάννη κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄ αναπληρούμενη από
την Μαρία Τσατσαράγκου του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ Καθαριστριών .
Ο Πρόεδρος της επιτροπής θα τηρεί τα πρακτικά και την σχετική αλληλογραφία.

ΑΔΑ: 67ΡΠ7ΛΗ-8ΓΤ



76

Β. Για τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων:
1. Χριστίνα Μπανιά του Επαμεινώνδα κλάδου Πληροφορικής Προσωπικού Η/Υ με βαθμό Δ ως

πρόεδρος, αναπληρούμενη από την Μαρία Τριχιά του Ανέστη, κλάδου ΤΕ Μονάδων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης με βαθμό Β

2. Κωνσταντίνος Ντρίβας του Αθανασίου, κλάδου ΔΕ Οδηγών με βαθμό Β΄ αναπληρούμενος από τον
Γεώργιο Σέλελη του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Τεχνικών με βαθμό Α΄.

3. Ευάγγελο Γιαννιώτη του Κωνσταντίνου κλάδου ΔΕ Οδηγών με βαθμό Α αναπληρούμενος από
Αθανάσιο Μπίκα του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Τεχνικών με βαθμό Α΄

Ο Πρόεδρος της επιτροπής θα τηρεί τα πρακτικά και την σχετική αλληλογραφία.

Έργο των Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας 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.

2. Τριμελής επιτροπή παραλαβής για την προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών και ανταλλακτικών όλων
των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της ΠΕ Ευρυτανίας και β) η παραλαβή υπηρεσιών για εργασίες
επισκευής και συντήρησης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου:
1. Κωνσταντίνος Ντρίβας του Αθανασίου, κλάδου ΔΕ οδηγών με βαθμό Γ΄, ως πρόεδρος,
αναπληρούμενος από τον Αθανάσιος Μπίκας του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Τεχνικών με βαθμό Α΄
2.Βασίλειο Κουτσοθεόδωρο του Σεραφείμ, κλάδου ΔΕ Οδηγών με βαθμό Β΄. αναπληρούμενος από τον
Κωνσταντίνο Φούκα του Θεοφάνη, κλάδου ΔΕ Χειριστών με βαθμό Γ΄.
3. Ευάγγελος Γιαννιώτης του Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ Οδηγών με βαθμό Α΄, αναπληρούμενος από
τον Γεώργιο Μήτσιου του Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων με βαθμό Γ΄.

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Περσεφόνη Γιαταγάνα του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών
Γραμματέων με βαθμό Α΄ αναπληρούμενη από την Όλγα Ραπτάκη – Παππά του Χαραλάμπους, κλάδου
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄.

Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι: α) η παρακολούθηση και η παραλαβή για την προμήθεια
καυσίμων – λιπαντικών και ανταλλακτικών όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της ΠΕ
Ευρυτανίας σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ 11β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και β) η
παραλαβή υπηρεσιών για εργασίες επισκευής και συντήρησης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων
έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 11δ, του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Σε περίπτωση κωλύματος των Προϊσταμένων Υπηρεσιών της παραγ. 27 του άρθρου 43 του Ν. 4605/14
(ΦΕΚ 52Α/01-04-19) η παραλαβή των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών πραγματοποιείται από
την αρμόδια επιτροπή της κάθε Δ/νσης.

ΙΙ) Εγκρίνει τη συμπλήρωση των υπ’ αρίθμ. 55/07-01-2020 (πρακτικό 1) και 58/14-01-2020 (πρακτικό 2)
αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως εξής:
Σε περίπτωση κωλύματος των Προϊσταμένων Υπηρεσιών της παραγ. 27 του άρθρου 43 του Ν. 4605/14
(ΦΕΚ 52Α/01-04-19) η παραλαβή των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών πραγματοποιείται από την
αρμόδια επιτροπή της κάθε Δ/νσης.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε τα εξής “Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ για την συγκρότηση και των συγκεκριμένων
επιτροπών, αλλά και για την αναζωογόνηση της λειτουργίας των, προτείνουμε :
• 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.
Σε αντίθετη περίπτωση….ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την ψηφοφορία.”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 266
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 63ο: Έγκριση της 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020 της Π.Σ.Ε.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.9073/480/15-01-2020

έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την έγκριση της 1ης Τροποποίησης του Π/Υ οικονομικού έτους 2020, όπως αναλύεται στην εισηγητική
έκθεση και όπως αποτυπώνεται στους πίνακες Εσόδων - Εξόδων των Περιφερειακών Ενοτήτων οι
οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης.

Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας

Φορέας 073 – Τακτικός Π/Υ
1.Στον τακτικό προϋπολογισμό αυξάνεται συνολικά το Τ130 «Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από
έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών» κατά 3.104.591,18€, λαμβάνοντας υπόψη τα extrait των
τραπεζών και τις ανεξόφλητες επιταγές/κρατήσεις και αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων αυξάνεται ο

 ΚΑΕ εξόδου 5244 «Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε
άλλους ΚΑΕ» κατά 11.357,26€,

 ΚΑΕ εξόδου 5241 «Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής» κατά 495.540,84€,
 ΚΑΕ εξόδου 5246 «Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση

και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών» κατά 1.592,86€,
 ΚΑΕ εξόδου 2551 «Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και

ενηλίκων» κατά 5.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 0821 «Μεταφορά μαθητών» κατά 1.787.912,98€ και
 ΚΑΕ εξόδου 0211 «Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων » κατά 803.187,24€.

2.Στον τακτικό προϋπολογισμό αυξάνεται το Τ140 «Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν
γένει δαπανών» κατά 277.233,35€ και το Τ122 «Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων
ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ» κατά 94.045,40€, λαμβάνοντας υπόψη τα extrait των τραπεζών και τις ανεξόφλητες
επιταγές/κρατήσεις και αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων αυξάνεται ο

 ΚΑΕ εξόδου 0719 «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» κατά 44.015,40€, λόγω εγγραφής επιπλέον πιστώσεων για
δαπάνες που αφορούσαν την προηγούμενη χρήση,

 ΚΑΕ εξόδου 0721 «Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό
εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717» κατά 50.030,00€, λόγω
εγγραφής επιπλέον πιστώσεων για δαπάνες που αφορούσαν την προηγούμενη χρήση,

 ΚΑΕ εξόδου 0861 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς
γενικά » κατά 5.000,00€,

 ΚΑΕ εξόδου 0869 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού» κατά
10.000,00€,

 ΚΑΕ εξόδου 0899 «Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές » κατά 19.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 1321 «Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων

ξηρας γενικά» κατά 10.0000€,
 ΚΑΕ εξόδου 1329 «Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού

εξοπλισμού» κατά 5.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 1511 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» κατά 15.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 1512 «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων» κατά

15.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 1713 «Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ

μηχανών γραφείου» κατά 10.000,00€, για την κάλυψη αιτημάτων των Δ/νσεων της Π.Σ.Ε.,
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 ΚΑΕ εξόδου 1723 «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών
υλικών» κατά 5.000,00€,

 ΚΑΕ εξόδου 1725 «Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και
λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού» κατά 10.000,00€,

 ΚΑΕ εξόδου 3199 «Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά &
φυσικά πρόσωπα)» κατά 41.266,81€,

 ΚΑΕ εξόδου 0355 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν
επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες» κατά 3.000,00€,

 ΚΑΕ εξόδου 0875 «Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά &
φυσικά πρόσωπα)» κατά 15.000,00€,

 ΚΑΕ εξόδου A120 «Αποθεματικό» κατά 113.966,54€.
3.Στον τακτικό προϋπολογισμό αυξάνεται ο ΚΑΕ εσόδου 8651 «Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση
χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά» κατά 3.374,28€ λόγω είσπραξης επιστροφής
ποσού Χ.Ε.Π. έτους 2019 και ισόποσα το Αποθεματικό.

Φορέας 071 – Δημόσιες Επενδύσεις
4.Στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων αυξάνεται το Τ110 «Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη
έργων του ΠΔΕ» κατά 9.285.315,03€, λαμβάνοντας υπόψη τα extrait των τραπεζών και τις ανεξόφλητες
επιταγές/κρατήσεις όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 31/12/2019 και αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων
αυξάνεται

 ο ΚΑΕ εξόδου 9362 «Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων» κατά 208.174,45€,
 ο ΚΑΕ εξόδου 9412 «Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς» κατά

54.827,47€,
 ο ΚΑΕ εξόδου 9417 «Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων

ή μη» κατά 143.714,15€,
 ο ΚΑΕ εξόδου 9451 «Γεωργία - Δάση - Αλιεία» κατά 45.400,00€,
 ο ΚΑΕ εξόδου 9452 «Εγγειοβελτιωτικά έργα - Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία» κατά

5.080.223,29€,
 ο ΚΑΕ εξόδου 9453 «Συγκοινωνίες» κατά 184.046,35€,
 ο ΚΑΕ εξόδου 9459 «Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα» κατά 453.923,41€,
 ο ΚΑΕ εξόδου 9471 «Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»

κατά 6.217,98€,
 ο ΚΑΕ εξόδου 9473 «Υπουργείου Γεωργίας» κατά 7.300,00€,
 ο ΚΑΕ εξόδου 9571 «Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων» κατά 10.000,00€,
 ο ΚΑΕ εξόδου 9762 «Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων» κατά 100.000,00€,
 ο ΚΑΕ εξόδου 9779 «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά» κατά

1.454.076,94€,
 ο ΚΑΕ εξόδου 9899 «Λοιπές δαπάνες (Έργα Περιφέρειας)» κατά 979.486,03€ και
 ο ΚΑΕ εξόδου 9919 «Λοιποί σκοποί» κατά 533.595,81€.
 ο ΚΑΕ εξόδου 9483 «Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων» κατά

24.329,15€.
5.Στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων αυξάνεται o KAE εσόδου 9362 «Επιχορηγήσεις για
μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων» κατά 100.000,00€ και ισόποσα ο ΚΑΕ εξόδου 9362 «Μελέτες
και έρευνες για εκτέλεση έργων», λόγω πρόβλεψης είσπραξης επιχορηγήσεων.
6.Στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων αυξάνεται o KAE εσόδου 9412 «Επιχορηγήσεις για
εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς» κατά 271.000,00€ και ισόποσα ο ΚΑΕ
εξόδου 9412 «Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς», λόγω πρόβλεψης
είσπραξης επιχορηγήσεων για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.
7.Στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων αυξάνεται o KAE εσόδου 9471 «Επιχορηγήσεις
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» κατά 25.000,00€ και ισόποσα ο
ΚΑΕ εξόδου 9471 «Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», λόγω
πρόβλεψης είσπραξης επιχορηγήσεων.
8.Στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων αυξάνεται o KAE εσόδου 9475 «Επιχορηγήσεις
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» κατά 100.000,00€ και ισόποσα ο ΚΑΕ εξόδου 9475 «Υπουργείου
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Υγείας και Πρόνοιας», λόγω πρόβλεψης είσπραξης επιχορηγήσεων.
9.Στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων αυξάνεται o KAE εσόδου 9919 «Επιχορηγήσεις για
λοιπούς σκοπούς» κατά 24.353,51€ και ισόποσα ο ΚΑΕ εξόδου 9919 «Λοιποί σκοποί», λόγω
είσπραξης επιχορήγησης για το πρόγραμμα “INTERREG EUROPE RCIA”.
10.Στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων αυξάνεται o KAE εσόδου 9473 «Επιχορηγήσεις
Υπουργείου Γεωργίας» κατά 22.000,00€ και ισόποσα ο ΚΑΕ εξόδου 9473 «Υπουργείο Γεωργίας»,
λαμβάνοντας υπόψη την υπ’αριθμ. 147/23079/22-1-2020 (ΑΔΑ: 67ΑΕ4653ΠΓ-ΘΤΠ) απόφαση
κατανομής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την υπ’αριθμ. 135006/24-12-2019
(ΑΔΑ: 610Μ46ΜΤΛΡ-ΛΚ3) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας

Φορέας 073 – Τακτικός Π/Υ
1.Στον τακτικό προϋπολογισμό αυξάνεται το Τ130 «Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για
την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών» κατά 1.433.089,14€, λαμβάνοντας υπόψη τα extrait των τραπεζών
και τις ανεξόφλητες επιταγές/κρατήσεις και αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων κατανέμεται στον:

 ΚΑΕ εξόδου 0211 «Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων» κατά 100.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 0213 «Οικογενειακή παροχή» κατά 50.000,00€
 ΚΑΕ εξόδου 0215 «Επίδομα θέσης ευθύνης» κατά 40.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 0221 «Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-

βαθμολογίου(άρθρο 29, παρ.2, Ν.4024/27-10-2011) κατά 50.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 0225 «Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» κατά 40.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 0291 «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι

την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ» κατά 40.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 0292 «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι

την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών
οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)» κατά 50.000,00€,

 ΚΑΕ εξόδου 0293 «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, αρθρ. 19, ν.
3918/2011)» κατά 43.650,38€,

 ΚΑΕ εξόδου 0294 «Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι
την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου» κατά
50.000,00€,

 ΚΑΕ εξόδου 0342 «Αμοιβές εποχιακού προσωπικού» κατά 16.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 0352 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού»

κατά 4.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 0721 «Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό & εξωτερικό

εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717» κατά 30.000,00€, λόγω
εγγραφής επιπλέον πιστώσεων για δαπάνες που αφορούσαν την προηγούμενη χρήση,

 ΚΑΕ εξόδου 0821 «Μεταφορά μαθητών» κατά 420.494,65€,
 ΚΑΕ εξόδου 0899 «Λοιπές ειδικές αμοιβές » κατά 2.478,68€,(νεφροπαθείς),
 ΚΑΕ εξόδου 3199 «Λοιπές επιστροφές εσόδων» κατά 78.224,37€,
 ΚΑΕ εξόδου 5241 «Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής» κατά 226.772,82€,
 ΚΑΕ εξόδου 5243 «Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε.» κατά 1.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 5244 «Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε

άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων» κατά 31.399,67€,
 ΚΑΕ εξόδου 5246 « Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης,

συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών» κατά 159.068,57€.
2.Στον τακτικό προϋπολογισμό αυξάνεται το Τ140 «Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν
γένει δαπανών» κατά 187.668,74€ και το Τ122 «Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων
ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ» κατά 59.000,00€ , λαμβάνοντας υπόψη τα extrait των τραπεζών και τις ανεξόφλητες
επιταγές/κρατήσεις και αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων κατανέμεται στον :

 ΚΑΕ εξόδου 0342 «Αμοιβές εποχιακού προσωπικού» κατά 10.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 0352 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού»

κατά 4.000,00€,
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 ΚΑΕ εξόδου 0279 «Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις» κατά 57.600,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 0355 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν

επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες» κατά 1.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 0288 «Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κλπ παρελθόντων ετών σε

εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων» κατά 20.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 0375 «Αμοιβές αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική

πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αρθρ.21 ν.2510/97)» κατά 5,000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 0511 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία» κατά 5.000,00€,λόγω

εγγραφής επιπλέον πιστώσεων για δαπάνες που αφορούσαν την προηγούμενη χρήση,
 ΚΑΕ εξόδου 0515 «Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων» κατά 52.447,17 και

αφορούν υπόλοιπα από έσοδα παραβόλων της Δ/νσης Ανάπτυξης, βάσει του
Ν.3982/2011 άρθρο 28 , τα οποία αποτελούν πόρο για την εκάστοτε Αδειοδοτούσα Αρχή
και την αποζημίωση των Επιθεωρητών για τους διενεργούμενους από αυτούς ελέγχους,

 ΚΑΕ εξόδου 0519 «Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις» κατά 25.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 0567 «Αποζημίωση ελεγκτών- γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ, που διενεργούν

φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (αρ.14-
ν.3460/2006) κατά 1.606,05€,

 ΚΑΕ εξόδου 0581 «Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος
( περιλαμβάνονται δαπάνες για θέρετρα, κατασκηνώσεις κλπ) κατά 2.175,63€,

 ΚΑΕ εξόδου 0722 «Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων
εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717» κατά 10.000,00€, λόγω εγγραφής
επιπλέον πιστώσεων για δαπάνες που αφορούσαν την προηγούμενη χρήση,

 KAE εξόδου 0843 «Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια
χαρτιού)» κατά 5.000,00€,

 KAE εξόδου 0851 «Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά» κατά 5.000,00€,
 KAE εξόδου 0899 «Λοιπές ειδικές αμοιβές» κατά 929,89€,
 KAE εξόδου 1231 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας» κατά 5.000,00€,
 KAE εξόδου 1321 «Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και

ξηράς γενικά» κατά 5.000,00€,
 KAE εξόδου 1311 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων» κατά

25.000,00€,
 KAE εξόδου 1712 «Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού» κατά 5.000,00€.
 KAE εξόδου 2551 «Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και

ενηλίκων» κατά 1.910,00€.

Φορέας 071 – Δημόσιες Επενδύσεις
3. Στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων αυξάνεται συνολικά το Τ110 «Ταμειακό υπόλοιπο για
κάλυψη έργων του ΠΔΕ» κατά 2.662.493,75€, λαμβάνοντας υπόψη τα extrait των τραπεζών και τις
ανεξόφλητες επιταγές/κρατήσεις και αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων αυξάνεται ο

 ΚΑΕ εξόδου 9412 «Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς» κατά
13.498,16€,

 ΚΑΕ εξόδου 9916 «Μελέτες. έρευνες, πειραματικές εργασίες» κατά 144.497,36€,
 ΚΑΕ εξόδου 9417 «Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή

μη» κατά 140.147,27€,
 ΚΑΕ εξόδου 9473 «Υπουργείου Γεωργίας» κατά 1.330,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 9475 «Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» κατά 182.561,08€,
 ΚΑΕ εξόδου 9459 «Διάφορα έργα» κατά 306.216,07€,
 ΚΑΕ εξόδου 9362 «Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων» κατά 177.616,45€,
 ΚΑΕ εξόδου 9369 «Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται

ειδικά» κατά 292.757,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 9371 «Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων» κατά 3.384,19€,
 ΚΑΕ εξόδου 9379 «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά» κατά

5.546,75€,
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 ΚΑΕ εξόδου 9712 «Αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την
εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων» κατά 150.000,00€,

 ΚΑΕ εξόδου 9726 «Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που μισθώνονται για στέγαση
δημίων υπηρεσιών η ΝΠΔΔ. κατά 70.000,00€,

 ΚΑΕ εξόδου 9729 «Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους
εγκαταστάσεις σ' αυτά» κατά 50.000,00€,

 ΚΑΕ εξόδου 9762 «Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων» κατά 100.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 9769 «Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται

ειδικά» κατά 100.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 9771 «Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων» κατά 150.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 9777 «Εκτέλεση έργων αθλητισμού» κατά 200.000,00€
 ΚΑΕ εξόδου 9779 «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά» κατά

200.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 9787 «Συντήρηση έργων αθλητισμού » κατά 100.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 9789 «Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά» κατά

100.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 9899 «Λοιπές δαπάνες» κατά 174.939,42€

4.Στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων αυξάνεται o KAE εσόδου 9473 «Επιχορηγήσεις
Υπουργείου Γεωργίας» κατά 22.000,00€ και ισόποσα ο ΚΑΕ εξόδου 9473 «Υπουργείο Γεωργίας»,
λαμβάνοντας υπόψη την υπ’αριθμ. 147/23079/22-1-2020 (ΑΔΑ: 67ΑΕ4653ΠΓ-ΘΤΠ) απόφαση
κατανομής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την υπ’αριθμ. 135006/24-12-2019
(ΑΔΑ: 610Μ46ΜΤΛΡ-ΛΚ3) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας

Φορέας 073 – Τακτικός Π/Υ
1.Στον τακτικό προϋπολογισμό αυξάνεται το Τ130 «Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για
την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών» κατά 231.133,40€, λαμβάνοντας υπόψη τα extrait των τραπεζών
και τις ανεξόφλητες επιταγές/κρατήσεις και αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων κατανέμεται στον

 ΚΑΕ εξόδου 5246 «Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση
και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών» κατά 904,71€,

 ΚΑΕ εξόδου 0821 «Μεταφορά μαθητών » κατά 129.886,82€,
 ΚΑΕ εξόδου 0211 «Βασικός Μισθός» κατά 35.341,87€,
 ΚΑΕ εξόδου 0213 «Οικογενειακή Παροχή» κατά 5.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 0215 «Επίδομα θέσης ευθύνης» κατά 5.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 0221 «Μισθολογικές Διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου»

κατά 5.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 0225 «Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» κατά 5.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 0228 «Επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών» κατά

5.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 0291 «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι

την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ» κατά 10.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 0292 «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι

την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών
οργανισμών (πλην ΙΚΑ και Δημοσίου)» κατά 10.000,00€,

 ΚΑΕ εξόδου 0293 «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥ (παρ. 1β, άρθρο 19, Ν.
3918/2011)» κατά 10.000,00€,

 ΚΑΕ εξόδου 0294 «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι
την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου» κατά
10.000,00€.

2. και το Τ140 «Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών» κατά 202.188,09€,
λαμβάνοντας υπόψη τα extrait των τραπεζών και τις ανεξόφλητες επιταγές/κρατήσεις και αντίστοιχα στο
σκέλος των εξόδων κατανέμεται στον

 ΚΑΕ εξόδου 0342 «Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
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χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)» κατά
15.000,00€,

 ΚΑΕ εξόδου 0352 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και
το εποχικό προσωπικό)» κατά 5.000,00€,

 ΚΑΕ εξόδου 0511 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία» κατά 10.000,00€,λόγω
εγγραφής επιπλέον πιστώσεων για δαπάνες που αφορούσαν την προηγούμενη χρήση,

 ΚΑΕ εξόδου 0813 «Μισθώματα κτιρίων» κατά 2.700,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 0831 «Ύδρευση και Άρδευση» κατά 2.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 0832 «Ηλεκτρική Ενέργεια» κατά 2.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 0843 «Εκδόσεις-εκτυπώσεις- βιβλιοδεσία» κατά 3.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 0844 «Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων» κατά

3.500,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 0861 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς

γενικά» κατά 15.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 0869 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού» κατά

3.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 0871 «Αμοιβές φυσικών προσώπων» κατά 9.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 0873 «Αμοιβές νομικών προσώπων» κατά 10.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 0892 «Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή

συμβιβαστικών πράξεων» κατά 1.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 0894 «Δικαστικά- συμβολαιογραφικά έξοδα» κατά 1.700,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 0899 «Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες» κατά 5.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 1111 «Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών»

κατά 5.500,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 1121 «Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων &

λοιπών συναφών εκδόσεων» κατά 4.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 1231 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας» κατά 2.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 1321 «Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων

ξηράς γενικά» κατά 15.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 1322 «Προμήθεια ελαστικών και συναφούς υλικού» κατά 5.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 1329 «Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού

εξοπλισμού» κατά 2.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 1511 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» κατά 15.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 1512 «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων» κατά

13.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 1699 «Λοιπές προμήθειες» κατά 10.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 1711 «Προμήθεια επίπλων» κατά 4.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 1713 «Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κλπ

μηχανών γραφείου» κατά 4.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 1723 «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών

υλικών» κατά 10.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 1725 «Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και

λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού» κατά 2.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 1729 «Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού» κατά

2.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 1925 «Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων γενικά» κατά 2.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 5151 «Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών» κατά 14.788.09€,
 ΚΑΕ εξόδου 5152 «Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών

(ΠΣΕΑ)» κατά 3.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 5161 «Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα» κατά 1.000,00€.

Φορέας 071 – Δημόσιες Επενδύσεις
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4. Στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων αυξάνεται συνολικά το Τ110 «Ταμειακό υπόλοιπο για
κάλυψη έργων του ΠΔΕ» κατά 1.118.398,13€, λαμβάνοντας υπόψη τα extrait των τραπεζών και τις
ανεξόφλητες επιταγές/κρατήσεις και αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων

 Αυξάνεται ο ΚΑΕ εξόδου 9412 «Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς
Οργανισμούς» κατά 746,17€,

 Μειώνεται ο ΚΑΕ εξόδου 9417 «Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό,
υπαλλήλων ή μη» κατά 1.297,70€,

 Αυξάνεται ο ΚΑΕ εξόδου 0874 «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών
ιδρυμάτων» κατά 2.000,00€,

 Μειώνεται ο ΚΑΕ εξόδου 9453 «Συγκοινωνίες» κατά 73.497,14€,
 Αυξάνεται ο ΚΑΕ εξόδου 9459 «Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα» κατά 18.218,14€,
 Μειώνεται ο ΚΑΕ εξόδου 9475 «Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» κατά 47.233,20€,
 Αυξάνεται ο ΚΑΕ εξόδου 9762 «Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων» κατά

120.000,00€,
 Αυξάνεται ο ΚΑΕ εξόδου 9769 «Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν

κατονομάζονται ειδικά» κατά 120.000,00€,
 Αυξάνεται ο ΚΑΕ εξόδου 9771 «Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων» κατά 262.497,55€,
 Αυξάνεται ο ΚΑΕ εξόδου 9779 «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά»

κατά 416.964,31€,
 Αυξάνεται ο ΚΑΕ εξόδου 9899 «Λοιπές δαπάνες (Έργα Περιφέρειας)» κατά 300.000,00€.

5. Στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων αυξάνεται ο ΚΑΕ εσόδου 9453 «Επιχορηγήσεις για
Συγκοινωνίες» κατά 24.358,22€ και ισόποσα αυξάνεται ο ΚΑΕ εξόδου 9453 «Συγκοινωνίες».
6. Στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων αυξάνεται o KAE εσόδου 9473 «Επιχορηγήσεις
Υπουργείου Γεωργίας» κατά 22.000,00€ και ισόποσα ο ΚΑΕ εξόδου 9473 «Υπουργείο Γεωργίας»,
λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 147/23079/22-1-2020 (ΑΔΑ: 67ΑΕ4653ΠΓ-ΘΤΠ) απόφαση
κατανομής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την υπ’ αριθμ. 135006/24-12-2019
(ΑΔΑ: 610Μ46ΜΤΛΡ-ΛΚ3) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας

Φορέας 073 – Τακτικός Π/Υ
1. Στον τακτικό προϋπολογισμό αυξάνεται το Τ130 «Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για
την κάλυψη ειδικευμένων Δαπανών» κατά 142.935,52€, λαμβάνοντας υπόψη τα extrait των τραπεζών
και τις ανεξόφλητες επιταγές/κρατήσεις και αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων κατανέμεται στον :

 ΚΑΕ εξόδου 0211 «Βασικός μισθός τακτικών υπαλλήλων» κατά 111.763,51€,
 ΚΑΕ εξόδου 2334 «Επιχορήγηση σε ιδρύματα μέριμνας ανηλίκων και προστασίας

ηλικιωμένων για δαπάνες λειτουργίας» κατά 11.000,00 €
 ΚΑΕ εξόδου 2339 «Λοιπές επιχορηγήσεις για σκοπούς κοινωνικής πρόνοιας και

αντίληψης» κατά 9.000,00 €
 ΚΑΕ εξόδου 5241 «Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής» κατά 9.679,51€.
 ΚΑΕ εξόδου 5246 «Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση

και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών» κατά 1.492,50 €.
2. Στον τακτικό προϋπολογισμό αυξάνεται το Τ140 «Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν
γένει δαπανών» κατά 107.466,47 €, λαμβάνοντας υπόψη τα extrait των τραπεζών και τις ανεξόφλητες
επιταγές/κρατήσεις και αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων κατανέμεται στον :

 ΚΑΕ εξόδου 0279 «Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις» κατά 19.200,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 0342 «Αμοιβές εποχιακού προσωπικού» κατά 19.816,47€,
 ΚΑΕ εξόδου 0352 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εποχιακού προσωπικού»

κατά 3.950,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 0843 «Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια

χαρτιού)» κατά 8.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 0851 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων

στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων» κατά
5.000,00€,

 ΚΑΕ εξόδου 0861 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς
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γενικά » κατά 2.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 0881 «Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση» κατά

1.500,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 0899 «Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές» κατά 3.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 1111 «Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών»

κατά 2.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 1311 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων» κατά

5.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 1329 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού

εξοπλισμού» κατά 3.000,00 €,
 ΚΑΕ εξόδου 1459 «Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους

εργαζομένους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει τη δαπάνη
παροχής γάλατος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ.» κατά 4.000,00€,

 ΚΑΕ εξόδου 1699 «Λοιπές Προμήθειες» κατά 3.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 1711 «Προμήθεια επίπλων» κατά 5.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 1712 «Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού» κατά 2.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 1713 «Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ

μηχανών γραφείου» κατά 3.000,00 €,
 ΚΑΕ εξόδου 1723 «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών

υλικών» κατά 4.000,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 1725 «Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και

λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού » κατά 14.000,00€.
3. Στον τακτικό προϋπολογισμό αυξάνεται ο ΚΑΕ 8651 «Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση
χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά» ποσού 2.000,00€ και ισόποσα αυξάνεται ο ΚΑΕ
0899 «Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές» λόγω επιστροφής ποσού ΧΕΠ που έληγε 31.12.2019 στην
χρήση 2020.
4. Στον τακτικό προϋπολογισμό αυξάνεται ο ΚΑΕ 8221 «Έσοδα από τέλη και δικαιώματα» ποσού
12.289,26€ και ισόποσα αυξάνεται ο ΚΑΕ Α120 «Αποθεματικό», λόγω πληρωμής τελών έτους 2019 για
την χρήση της ζώνης κατάληψης της Ε.Ο. Ιτέας - Αντιρρίου σύμφωνα με την
αριθμ.95014/2330/17.06.2016 Απόφαση (ΑΔΑ:Ψ66Ι7ΛΗ-ΓΑΒ) στην χρήση 2020.

Φορέας 071-Δημόσιες Επενδύσεις
5. Στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων το Τ110 «Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη έργων του
ΠΔΕ» αυξάνεται συνολικά κατά 1.504.418,41€ λαμβάνοντας υπόψη τα extrait των τραπεζών και τις
ανεξόφλητες επιταγές/κρατήσεις και αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων :

 Μειώνεται ο ΚΑΕ εξόδου 9362 «Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων» κατά
9.999,96€,

 Αυξάνεται ο ΚΑΕ εξόδου 9412 «Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς
Οργανισμούς» κατά 1.257,66€,

 Μειώνεται ο ΚΑΕ εξόδου 9417 «Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό,
υπαλλήλων ή μη» κατά 917,29€,

 Μειώνεται ο ΚΑΕ εξόδου 9459 «Διάφορα έργα» κατά 11.640,29€,
 Μειώνεται ο ΚΑΕ εξόδου 9475 «Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων» κατά

128.527,20€,
 Αυξάνεται ο ΚΑΕ εξόδου 9479 «Λοιπών Υπουργείων» κατά 9.814,09€,
 Αυξάνεται ο ΚΑΕ εξόδου 9771 «Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων» κατά 625.000,00€,
 Αυξάνεται ο ΚΑΕ εξόδου 9776 «Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων» κατά 206.000,00€,
 Αυξάνεται ο ΚΑΕ εξόδου 9779 «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά»

κατά 813.431,40€.
6. Στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων αυξάνεται ο ΚΑΕ εσόδου 9475 «Υπουργείο Υγείας
Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων» κατά 101.024,62€ και ισόποσα αυξάνεται ο ΚΑΕ εξόδου 9475
«Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοιν.Ασφαλίσεων», λόγω εκτίμησης για εκταμίευση του υπολοίπου
του προγράμματος της Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) για την χρηματοδοτική περίοδο 2015-2016,
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όπως αυτό παρατάθηκε με την αριθμ. Αριθμ. Δ13/οικ./8039/197 (ΦΕΚ 914/τ.Β΄/18.03.2019 ) έως
31.12.2020.
7. Στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων αυξάνεται ο ΚΑΕ εσόδου 9459 «Επιχορηγήσεις για
διάφορα έργα» κατά ποσό 781.083,85€ και ισόποσα ο ΚΑΕ εξόδου 9459 «Διάφορα έργα» σύμφωνα
με την αριθμ.90410/11.09.2019 απόφαση Του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ:
664Θ465ΧΙ8-4Φ0) και την αριθμ. 186/2019 Απόφαση του Π.Σ Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:Ψ1457ΛΗ-ΕΨ0).

Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

Φορέας 073 – Τακτικός Π/Υ
1. Στον τακτικό προϋπολογισμό αυξάνεται το Τ130 «Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για κάλυψη
ειδικευμένων δαπανών» κατά 1.520.088,87€, λαμβάνοντας υπόψη τα extrait των τραπεζών και τις
ανεξόφλητες επιταγές/κρατήσεις και αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων κατανέμεται στον :

 ΚΑΕ εξόδου 0821 «Μεταφορά μαθητών» κατά 1.058.824,85€,
 ΚΑΕ εξόδου 2551 «Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και

ενηλίκων» κατά 6.919,95€,
 ΚΑΕ εξόδου 5241 «Δαπάνες προστασίας ελαιοπαραγωγής» κατά 394.799,93€,
 ΚΑΕ εξόδου 5246 «Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση

και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών» κατά 59.544,14€.
2.Στον τακτικό προϋπολογισμό αυξάνεται το Τ140 «Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν
γένει δαπανών» κατά 499.434,31€, λαμβάνοντας υπόψη τα extrait των τραπεζών και τις ανεξόφλητες
επιταγές/κρατήσεις και αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων κατανέμεται στον :

 ΚΑΕ εξόδου 0512 «Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες»
κατά 11.661,20€, για κάλυψη δαπανών του β' εξαμήνου του 2019,

 ΚΑΕ εξόδου 0816 «Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης» κατά 7.000,00€, για κάλυψη
δαπανών χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων της Π.Ε.,

 ΚΑΕ εξόδου 0845 «Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων» κατά 24.000,00€, για
κάλυψη δαπάνης ηλεκτρονικής και έντυπης κάρτας εξυπηρέτησης του πολίτη μέσω
καινοτόμων τεχνολογιών (εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα),

 ΚΑΕ εξόδου 1512 «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων » κατά
25.000,00€,για την ανάγκη προκήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για τις
υπηρεσίες της Π.Ε.,

 ΚΑΕ εξόδου 5429 «Λοιπές γεωργικές δαπάνες(Οργανισμός Κωπαΐδας)» κατά
100.000,00€, για την πληρωμή δαπανών ρεύματος των αντλιοστασίων Κωπαΐδας και
στον

 ΚΑΕ εξόδου A120 «Αποθεματικό» κατά 331.773,11€.

Φορέας 071-Δημόσιες Επενδύσεις
3.Στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων το Τ110 «Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη έργων του
ΠΔΕ» αυξάνεται κατά 467.317,60€ λαμβάνοντας υπόψη τα extrait των τραπεζών και τις ανεξόφλητες
επιταγές/κρατήσεις και αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων κατανέμεται στον:

 ΚΑΕ εξόδου 9412 «Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς» κατά
9.045,58€,

 ΚΑΕ εξόδου 9459 «Διάφορα έργα» κατά 177.424,68€,
 ΚΑΕ εξόδου 9473 «Υπουργείου Γεωργίας» κατά 207.752,00€,
 ΚΑΕ εξόδου 9475 «Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» κατά 73.095,34€.

4.Στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων το Τ122 «Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη
υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός ΠΔΕ» αυξάνεται κατά 730.007,71€, λαμβάνοντας υπόψη τα extrait των
τραπεζών και τις ανεξόφλητες επιταγές/κρατήσεις και αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων κατανέμεται
ισόποσα στον ΚΑΕ εξόδου 9779 «Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά».
7. Στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων μειώνεται ο ΚΑΕ Εξόδου 9712 «Αποζημίωση
ιδιοκτητών που απαλλοτριώνονται για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων» κατά 26.044,50€ , ο ΚΑΕ
Εξόδου 9749 «Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού» κατά 140.516,50€, ο ΚΑΕ
Εξόδου 9761 «Επιστημονικές μελέτες και έρευνες» κατά 70.000,00€, ο ΚΑΕ Εξόδου 9779 «Εκτέλεση
λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά» κατά 44.881,49€, λόγω προσαρμογής στο τεχνικό
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πρόγραμμα και αντίστοιχα αυξάνεται ο ΚΑΕ Εξόδου 9771 «Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων» κατά
281.442,49€ για συμπλήρωση πιστώσεων για το έργο μελέτη οριοθέτησης- διευθέτησης Ασωπού
ποταμού σε μήκος 35 χλμ., όπως έχει εγκριθεί με την αριθμ. 295/2019 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου.
8. Στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων μειώνεται ο ΚΑΕ Εξόδου 9779 «Εκτέλεση λοιπών
έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά» κατά 3.736,09€ και ο ΚΑΕ Εξόδου 9459 «Διάφορα έργα» κατά
20.325,91€ και αντίστοιχα αυξάνεται ο ΚΑΕ Εξόδου 9822 «Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με
την ιδιότητα φυσικού ή νομικού προσώπου» κατά 24.062,00€ για κάλυψη δαπανών του έργου
"Συμφωνία πλαίσιο για τη διενέργεια αυτοψιών και την εκπόνηση μελετών προετοιμασίας φακέλων
δημοσίων συμβάσεων που αφορούν την Π.Ε.Βοιωτίας" όπως έχει εγκριθεί με την αριθμ. 295/2019
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε “Οι τροποποιήσεις του Προϋπολογισμού είναι ενδεικτικές της συνεχιζόμενης
υποχρηματοδότησης και του ακανόνιστου ρυθμού υλοποίησης του….
Γίνονται αναγκαίες για να αντιμετωπίσουν οι Περιφέρειες ακόμη και τα λειτουργικά έξοδα….
Και με αυτό τον τρόπο χρηματοδότησης ενισχύεται ο έλεγχος τους από την κυβέρνηση και περιορίζεται η
δυνατότητα τους για σημαντικές επιλογές που ενδεχόμενα χρειάζεται ο λαός και ο τόπος.
Η αποδοχή από μέρους σας αυτού του είδους της διαχείρισης σημαίνει συμφωνία με την περιοριστική,
αντιλαϊκή πολιτική των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων….. Σημαίνει υλοποίηση πολιτικών που δεν
εξυπηρετουν τον λαό και τις ανάγκες του.
Σε αυτή την λογική και από θέση αρχών εκφράζουμε την κατηγορηματική μας διαφωνία.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Ο κ. Μπέτσιος ανέφερε “ψηφίζουμε λευκό επιφυλασσόμενοι να καταθέσουμε τη θέση μας ως παράταξη,
στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου”

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε λευκό

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 267

ΘΕΜΑ 64ο: Έγκριση συμπλήρωσης-τροποποίησης της αρ. 1987/2019 Απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής περί έγκρισης πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) που αφορά τον
Προϋπολογισμό του έτους 2020 και τον Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π της Π.Σ.Ε

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.33888/1599/13-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την συμπλήρωση - τροποποίηση της αρ. 1987/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
που αφορά την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Προϋπολογισμού έτους
2020 και τον Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να προστεθούν
ΚΑΕ δεκτικοί έκδοσης Χ.Ε.Π και συγκεκριμένα:

ΚΑΕ Περιγραφή

5152

0873

Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)

Αμοιβές Νομικών Προσώπων

Η τροποποίηση αυτή κρίνεται αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της Περιφέρειας.
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Ο κ. Χρονάς ανέφερε “Διαφωνούμε με τον θεσμό του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ), που
συστηματοποιεί και καθιερώνει τον ασφυκτικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, σε βάρος των
κοινωνικό-πολιτικών υποχρεώσεων της Περιφέρειας.
Σε αυτή την βάση από θέση αρχών…. Παρότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι τυπικού
χαρακτήρα……..ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Ο κ. Μπέτσιος ψήφισε λευκό

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε λευκό

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 268

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 65ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας &
Εξωστρέφειας και για τη συμμετοχή του στην έκθεση FOODEXPO - OENOTELIA2020 (07-09/03/2020)
που θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο AthensMetropolitan Expo, στα Σπάτα.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.Φ.Ε./32919/193/12-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου & Τουρισμού της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη μετακίνηση εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας κ.
Κωνσταντίνου Καραγιάννη προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια στην έκθεση FOODEXPO
- OENOTELIA 2020 (07-09/03/2020) που θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Athens
Metropolitan Expo, στα Σπάτα. (αναχώρηση-μετάβαση 07/3/2020 επιστροφή 08/3/2020).
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 07/3/2020 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 08/3/2020
Στον παραπάνω μετακινούμενο θα του καταβληθούν οι δαπάνες:
α) Ημερήσιας αποζημίωσης
β) έξοδα διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο
γ) έξοδα μετακίνησης και τυχόν λοιπά έξοδα συμμετοχής και εκπροσώπησης στην έκθεση

Ο κ.Χρονάς ανέφερε “ Δεν αντιλαμβανόμαστε πως το περιεχόμενο της συγκεκριμένης έκθεσης
σχετίζεται με τις αρμοδιότητες της Περιφέρειας….ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 269
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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 Αριστείδης Τασιός Ελένη Παναγιώτου

Αθανάσιος Καρακάντζας

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Χαράλαμπος Σανιδάς

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Νικόλαος Μπέτσιος

Αναστάσιος Χρονάς
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