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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 24ης Μαρτίου 2020
Αριθμός Πρακτικού 11

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος
όροφος - Λαμία), σήμερα 24 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με το σύστημα της
τηλεδιάσκεψης (στην έδρα κάθε Π.Ε.), 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.) 60903/441/19-03-2020 πρόσκλησής του, που επιδόθηκε νόμιμα
σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή κλήθηκε να
αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 10/16-03-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο:Άσκηση ή μη ενδίκoυ μέσου κατά της με αριθμό Α31/2020 απόφασης του 2ου Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ3ο :Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση-Κατασκευή Τεχνικών
επαρχιακής οδού Βαλαώρα – Τοπαλιανά», και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου προϋπολογισμού
62.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ4ο :Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση-Κατασκευή Τεχνικών ΕΟΔ
Παλαιοκατούνα-Γρανίτσα>> και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου προϋπολογισμού 64.000,00 με ΦΠΑ,
Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ5ο :Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση,κατασκευή τεχνικώνΕΟΔ
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Γρανίτσα-Ραπτόπουλο>>και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου,προϋπολογισμού 64.000,00€ με
Φ.Π.Α.,της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ6ο :Έγκριση του 2ου πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου
«Επισκευή και Συντήρηση κτιρίων ιδιοκτησίας προϋπολογισμού 74.400,00 €
Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΘΕΜΑ7ο:Έγκρισηδημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση Ασφαλτόστρωσης οδικού
δικτύου Βαρβαριάδα-Άγραφα-Επινιάνα »,προϋπολογισμού 2.800.000,00€ με ΦΠΑ ,Π.Ε.
Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ8ο:Έγκριση: α)πρακτικών αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΒ», β) ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και γ) τη
συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης.

ΘΕΜΑ9ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙI της επιτροπής διαγωνισμού, κατακύρωσης της
ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Ενίσχυσης Γέφυρας στη θέση «Τουμπρί Ζεμένου»
της Ε.Ο Λιβαδειάς– Δελφών» ,προεκτιμώμενης αμοιβής: 184.403,34€ με Φ.Π.Α., Χρηματοδότηση:
ΤΟΚΟΙΠ.Ε. Βοιωτίας

ΘΕΜΑ10ο:Έγκρισηπαράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση Εθνικού&
Επαρχιακούοδικούδικτύου Βοιωτικήςακτής»,Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ11ο : Έγκριση 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου<<Συντήρηση πρανών με
χορτοκοπή και καθαρισμό ερεισμάτων κλπ στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο Ν.Φωκίδας>>του
έργου<<Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε Φωκίδας>>.

ΘΕΜΑ12ο :Έγκριση χορήγησης παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης :
«Μελέτη επέκτασης αλιευτικού καταφύγιου στον Καραβόμυλο», Π.Ε. Φθιώτιδας

ΘΕΜΑ13ο :Έγκρισηπαράτασης προθεσμίας του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ
ΙΝΑΧΟ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ-ΜΑΡΜΑΡΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ’’
προϋπολογισμού 2.000.000,00€ Π.Ε. Φθιώτιδας

ΘΕΜΑ14ο :Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΟ ΜΑΡΤΙΝΟ-
ΛΑΡΥΜΝΑ’’ προϋπολογισμού 3.350.000€Π.Ε. Φθιώτιδας

ΘΕΜΑ15ο :Έγκρισηπαράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Σήμανση Εθνικού και επαρχιακού
οδικού δικτύου Ν.Έυβοιας για τα έτη 2018-2019>>, Π.Ε. Εύβοιας.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 16 ο: ΈγκρισηΠρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Παροχή
υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της Παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου
Mcphall στους ελαιώνες Α και Β Τμήματος, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης
του Δάκου Ελιάς έτους 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας», συνολικού προϋπολογισμού
60.655,57€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και των
όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού, Π.Ε. Βοιωτίας.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση συμπληρωματικής της 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2020,της Π.Σ.Ε.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 19ο: Έξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες,
προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών &δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων(ΕιδικόςΦορέας 071)ΟικονομικούΈτους 2020 ,Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 20ο: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 21ο:Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους
2020 (Ειδικός Φορέα 073) για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων μετακίνησης και
υπερωριών υπαλλήλων έτους 2020,Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 22ο:Α «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους
2020 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2020».

Β «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό δημοσίων Επενδύσεων
Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2020».
Γ) Ορισμός Υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2020, δεκτικού
ΚΑΕ 01.073.0899, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση δαπάνης για προμήθεια υγειονομικού υλικού,Π.Ε. Φωκίδας

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2020(ειδικός φορέας 073)για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους
2020

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση της υπ’ αριθ. 47943/106/06-03-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας
περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων. (Βροχοπτώσεις από
04/03/2020),Π.Ε. Ευρυτανίας

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση της υπ’ αριθ. 58109/177/16.03.2020απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας
περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(χιονοπτώσεις - παγετός από την 16/3/2020),Π.Ε. Φθιώτιδας

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου:<<Εργασίες Αποχιονισμού στο Εθνικό και
Επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών τηςΠ.Ε. Φθιώτιδας.>>
Υποέργο 14 (μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας
για τα έτη 2018-2019)

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες Αποχιονισμούστοεθνικό
&επαρχιακό οδικό δίκτυο& Αντιμετώπιση Εκτάκτων ΑναγκώντηςΠ.Ε. Φθιώτιδας»
Υποέργο 14 (μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας
για τα έτη 2018-2019)
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ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες Αποχιονισμούστοεθνικό
&επαρχιακό οδικό δίκτυο& Αντιμετώπιση Εκτάκτων ΑναγκώντηςΠ.Ε. Φθιώτιδας»
Υποέργο 14 (μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας
για τα έτη 2018-2019)

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση της υπ’ αριθ.58025/175/13.03.2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω COVID-19)

ΘΕΜΑ 31ο :Έγκριση της υπ’ αριθ. 59967/185/18.03.2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (Μέτρα
προστασίας της Δημόσιας Υγείας λόγω COVID-19)

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση της υπ’ αριθ.58325/136/16.03.2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας σχετικά με παροχή υπηρεσιών security για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών
και των άμεσων κινδύνων λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, τον περιορισμό της
διάδοσής του και τη λήψη συναφών και αναγκαίων μέτρων, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της επιτροπής, έντεκα (11):
Δεδομένου ότι η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με το σύστημα της τηλεδιάσκεψης στην
αίθουσα συνεδριάσεων των Περιφερειακών Επιτροπών, στη Λαμία, με φυσική παρουσία
παραβρέθηκαν στον χώρο ο Πρόεδρος και το μέλος κ. Βασίλειος Σιαλμάς, ενώ μέσω skype συμμετείχαν
οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Αριστείδης Τασιός και Δημήτριος Βουρδάνος και τα μέλη κ.κ. Κωνσταντίνος
Αποστολόπουλος, Αικατερίνη Καλαντζή, Μαρία Αναγνώστου, η οποία αναπλήρωνε τον κ. Χαράλαμπο
Σανιδά, Δημήτριος Αναγνωστάκης, Χρήστος Δούρος, Κατερίνα Μπατζελή και Αναστάσιος Χρονάς.

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

Χρέη γραμματέα άσκησε η Ουρανία Ντριβαλά του Κων/νου, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού, στην οποία
ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
1.Ο κ. Σταύρος Τσελάς, Γενικός Δ/ντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
2.Ο κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού

Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε.
3.Ο κ. Φώτιος Παπαευσταθίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης

Διοίκησης Π.Σ.Ε.

Ο κ. Χρονάς πριν την έναρξη της συνεδρίασης δήλωσε τα εξής: “Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες που
δημιουργεί η πανδημία του Κορονοϊού στην λειτουργία των συλλογικών οργάνων και συνεπώς δεν
εκφράζουμε αντίρρηση στην πραγματοποίηση συνεδριάσεων με την μέθοδό της τηλεδιάσκεψης ή δια
περιφοράς.
Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι τα θέματα, που εντάσσονται στην ημερήσια διάταξη τέτοιων
συνεδριάσεων, να είναι πραγματικά επείγοντα και αναγκαία. Να μην υποκρύπτουν πολιτική ή
προσωπική σκοπιμότητα και συναλλαγή.
Με αυτή την ευκαιρία θέλουμε να υπογραμμίσουμε πως κάθε μέτρο, που, στην προέκταση του,
υποσκάπτει οποιοδήποτε λαϊκό δικαίωμα μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους.
Για παράδειγμα, αναφέρουμε, πως η απαγόρευση της συνάθροισης πάνω από 10 ανθρώπων, για την
αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού είναι περιττή, εφόσον οι άνθρωποι είναι σωστά ενημερωμένοι,
συνειδητοποιούν την ανάγκη προφυλάξεων και η οργανωμένη πολιτεία με τις υποδομές της εμπνέει
αίσθημα ασφάλεια σε όλους… Μπορεί να γίνει και επικίνδυνη, αν περάσει στον κόσμο πως τέτοια μέτρα
αποτελούν δυνατότητα όποιας κυβέρνησης, για οποιονδήποτε λόγο.”

Στα πλαίσια της πανδημίας του κορονοϊού, σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, θέλουμε να αποσαφηνίσουμε την
θέση μας για ορισμένα ζητήματα…..
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Α. Θεωρούμε πολιτικά απαράδεκτο να δίνεται η εντύπωση πως η αντιμετώπιση των συνεπειών της
πανδημίας είναι υπόθεση κυρίως ατομικής ευθύνης.
Με αυτό τον τρόπο, επιχειρεί να αποφύγει η άρχουσα τάξη τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της
οργανωμένης πολιτείας - που ελέγχει - για αναγκαίες υποδομές και δαπάνες για κοινωνική προστασία.
Επιχειρεί να κρύψει την πραγματικότητα, όπου οι καθημερινές ανάγκες του εργαζόμενου λαού, αλλά και
εκείνες, που δημιουργούνται σε έκτακτες περιπτώσεις, μπορούν να αντιμετωπισθούν με βάση τις
δυνατότητες που του δίνουν το βιοτικό επίπεδο, που διαμορφώνουν μισθοί και συντάξεις, η μόνιμη
δουλειά, το πενιχρό εισόδημα των αυτοαπασχολούμενων και η πληρότητα της ασφαλιστικής τους
κάλυψης.
Κρύβουν, επιμελώς, πως είναι παράλογο να αναζητά το κράτος των πλουσίων την ατομική ευθύνη στον
φτωχό και τον άνεργο. Σε εκείνον που ζει μέσα σε στερήσεις, με λειψή υγειονομική κάλυψη και φροντίδα.
Σε εκείνον που δεν μπορεί να φάει ότι και όπως χρειάζεται… Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς άγχος για το
αύριο, περιμένοντας κάποιο επίδομα.
Στον λαό, που προσπαθεί πάντα να αξιοποιήσει ότι καλύτερο έχει στα χέρια του, υπάρχει κυρίως η
ευθύνη να διεκδικεί την ικανοποίηση των αναγκών του, χρήσιμες υποδομές και φυσικά αλλαγές που
χρειάζεται η κοινωνία, ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι να απολαμβάνουν τα αποτελέσματα της
δουλειάς τους.
Β. Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ θεωρούμε πως η Περιφέρεια, στα πλαίσια της ανάγκης να αντιμετωπισθεί η
πανδημία, οφείλει να επιμείνει στην άσκηση πιέσεων προς την Κυβέρνηση - όπως σημειώσαμε και στην
προηγούμενη συνεδρίαση - για ουσιαστική βελτίωση των υγειονομικών υποδομών της χώρας. Στις
προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού… Στην αύξηση των κρεβατιών ΜΕΘ… Στην
επείγουσα προμήθεια του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού… Στην επάρκεια αναλώσιμων υλικών.
Οφείλει να δείξει άμεσα πρακτικό και συγκεκριμένο ενδιαφέρον για τους άνεργους, τους συνταξιούχους
και τα ΑμεΑ… Για όσους έχασαν την δουλειά τους και φυσικά για τους αυτοαπασχολούμενους που
δοκιμάζονται.
Με αυτή την λογική, στις γενικότερες προτάσεις προσθέτουμε :

 Να επιταχθούν άμεσα τα χειρουργεία, οι κλίνες ΜΕΘ, τα κρεβάτια, τα διαγνωστικά και τα
εργαστηριακά κέντρα των ιδιωτικών νοσοκομείων.

 Το ίδιο να γίνει και με τους ιδιώτες γιατρούς, που είναι επί το πλείστον έμπειροι επιστήμονες.
 Να επιταχθούν τα αναγκαία υλικά για την υποδομή του δημόσιου συστήματος Υγείας και για τον

άμεσο εφοδιασμό των υγειονομικών.
 Να στελεχωθεί επαρκώς η υπηρεσία «Βοήθεια στο Σπίτι».
 Να επιταχθούν ξενοδοχεία, στα οποία θα μπορούν να διαμένουν οι υγειονομικοί των δημόσιων

νοσοκομείων.
 Να θεωρηθούν άκυρες οι απολύσεις που έγιναν από την 1η Μάρτη και οι αρνητικές μεταβολές

στους εργαζόμενους.
 Το Δώρο Πάσχα να δοθεί στο ακέραιο και στην ώρα του. Οι εργαζόμενοι να δώσουν μάχη για το

δικαίωμά τους.
Γ. Ξεχωριστή φροντίδα θα πρέπει να έχει η Περιφέρεια για την προστασία των υπαλλήλων των
υπηρεσιών της.
Πέρα από τα υλικά ατομικής προστασίας… είναι χρήσιμο και αναγκαίο να διατηρήσει σε λειτουργία όλες
τις υπηρεσίες της, δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνες που σχετίζονται με την κοινωνική προστασία.
Να μελετήσει και να εφαρμόσει άμεσα την εκ περιτροπής εργασία και την μέθοδο προσφοράς εργασίας
από το σπίτι.

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

ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση του δεύτερου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον ανοικτό διεθνή
διαγωνισμό ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2023΄΄, συνολικού προϋπολογισμού: 748.750,40 € με Φ.Π.Α.
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ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: α) Έγκριση του από 19-03-2020 Πρακτικού της αρμόδιας γνωμοδοτικής Επιτροπής, και
β) έγκριση παράτασης σύμβασης Προμήθειας εξοπλισμού κουζίνας για το Πολιτιστικό Πνευματικό
Κέντρο Ι.Μ. Χαλκίδας.

Η Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου τα
παραπάνω θέματα να συζητηθούν πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Χρονάς και η κα
Μπατζελή, συγκεκριμένα, διαφώνησαν το 2ο θέμα να συζητηθεί ως έκτακτο. Για την ακρίβεια η κα
Μπατζελή ανέφερε τα εξής: “δεν συμφωνούμε να εισαχθεί ως έκτακτο, διότι το θέμα δεν έχει επείγοντα
χαρακτήρα, η δε όποια καθυστέρηση οφείλεται στην ίδια την Μητρόπολη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 398

ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση του δεύτερου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον ανοικτό διεθνή
διαγωνισμό ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2023΄΄, συνολικού προϋπολογισμού: 748.750,40 € με Φ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.61561/1008/20-03-
2020έγγραφο 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 κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2023», συνολικού προϋπολογισμού: 748.750,40€ με Φ.Π.Α (Αριθμ. Πρωτ.
Προκήρυξης: (οικ.)12706/263/17-01-2020 (ΑΔΑΜ:20PROC006172291 2020-01-17) στον οικονομικό
φορέα:
«ΠΕΡΛΙΓΚΑ Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΣΑΛΩΝΩΝ 33100-ΑΜΦΙΣΣΑ», με προσφερόμενη τιμή :

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (επί της εκάστοτε νόμιμα
διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης,

κατά την ημέρα παράδοσης αυτού)
Αριθμητικώς Ολογράφως

Α1
Βενζίνη Αμόλυβδη 0,5% Μηδέν κόμμα πέντε

Πετρέλαιο Κίνησης 0,5% Μηδέν κόμμα πέντε
Α2 Πετρέλαιο

Θέρμανσης 0,5% Μηδέν κόμμα πέντε
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

(χωρίς Φ.Π.Α.)

Β Λιπαντικά 48.573,28 €

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 399

ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο:α) Έγκριση του από 19-03-2020 Πρακτικού της αρμόδιας γνωμοδοτικής Επιτροπής, και
β) έγκριση παράτασης σύμβασης Προμήθειας εξοπλισμού κουζίνας για το Πολιτιστικό Πνευματικό
Κέντρο Ι.Μ. Χαλκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 61112/1971/20-03-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Δεν συμφωνούμε με τον χαρακτήρα του ζητήματος ως έκτακτο… Δεν
συμφωνούμε και επί της ουσίας, πιστεύοντας πως το συγκεκριμένο ζήτημα αφορά αποκλειστικά την
εκκλησία που δεν πρέπει να συγχέεται με το κράτος.”

Η κα Μπατζελή ανέφερε τα εξής: “Διαφωνούμε, όπως άλλωστε έχουμε διατυπώσει την άποψή μας και
σε προηγουμένη ΟΕ, διότι εκτιμούμε ότι μπορεί η Περιφέρεια να στηρίζει εγκαταστάσεις των
Μητροπόλεων, αλλά με ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της και των δαπανών της απέναντι στο σύνολο
των συμπολιτών μας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προχωρήσει και στον εξοπλισμό τους, όπως
κουζίνα κλπ. Είναι συμφωνίες που ξεπερνούν τα όρια και την εικόνα που πρέπει να έχουν και οι δυο
θεσμοί και δη σε δύσκολες περιόδους.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει το από 19-03-2020 Πρακτικό της αρμόδιας γνωμοδοτικής Επιτροπής και χορηγεί παράταση
του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού κουζίνας για το Πολιτιστικό Πνευματικό
Κέντρο Ι.Μ. Χαλκίδας, κατά ένα (1) μήνα ήτοι έως τις 23-04-2020

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 400

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 10/16-03-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η κα Μπατζελή επεσήμανε: “Εγκρίνουμε τα πρακτικά και τονίζουμε ότι περιλαμβάνεται η δεύτερη δέσμη
μέτρων της ΠΣΤΕ για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, θέματα που η ΟΕ πρέπει να παρακολουθεί τόσο
την υλοποίησή τους όσο και την συμπλήρωσή τους. Είναι συνολικής δαπάνης 124.000 ευρώ και
προκύπτουν από την έκτατη χρηματική ενίσχυση των Περιφερειών από την κεντρική διοίκηση.”

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 10/16-03-2020 πρακτικό συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 401

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο:Άσκηση ή μη ενδίκoυ μέσου κατά της με αριθμό Α31/2020 απόφασης του 2ου Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ. 94/56446/12-03-2020
έγγραφοτου Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε “Με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της ΠΕ Εύβοιας, επικυρώθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ, επειδή ο συγκεκριμένος προέβη, με
κυνηγετική καραμπίνα, στη θανάτωση δύο αδέσποτων σκύλων.
Κατά της συγκεκριμένης απόφασης έγινε προσφυγή και το δικαστήριο αποφάσισε: ακυρώνεται η
απόφαση επιβολής προστίμου, με το αιτιολογικό ότι η θανάτωση των δύο αδέσποτων σκύλων,
δικαιολογείτο από λόγους ανώτερης βίας, αφού έγινε προς αποφυγή κινδύνου ζωής για τον ίδιο και για
την ανήλικη εγγονή του και ότι δεν πρέπει να του καταλογιστούν οι πράξεις της κακοποίησης.
Σε αυτή την βάση συμφωνούμε με την εισήγηση….. για μη χρησιμοποίηση του δικαιώματος της
Περιφέρειας για έφεση.”

Η κα Μπατζελή ανέφερε “ Να προσφύγουμε. Εκτιμώ ότι το θέμα της οπλοχρησίας είναι σημαντικό
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αλλά και η χρήση των όπλων. Συμπολίτης μας σκότωσε δύο αδέσποτα σκυλιά- την διαχείριση φυσικά
των οποίων έχουν οι δήμοι, το πρόστιμο ορίστηκε από την αρμόδια Δ/νση της ΠΣΤΕ-Ευβοίας βάση
Νόμου και βάση των γεγονότων. Κατά την εκδίκαση οι μάρτυρες αιτιολόγησαν το σκοτωμό των
αδέσποτων ως «αναγκαίο». Αν και η Νομική υπηρεσία παροτρύνει να μην προσφύγουμε κατά της
πρωτόδικης απόφασης ,εκτιμώ ότι πρέπει να το πράξουμε έστω και αν χαθεί, για παραδειγματισμό και
ένδειξης της αποφασιστικότητα μας το πώς χρησιμοποιούνται τα όπλα –κυνηγετικό στην συγκεκριμένη
υπόθεση - και η προστασία μας απέναντι στα αδέσποτα τα οποία μάλιστα τώρα είναι και αυτά θύματα του
κορονοϊού. Επίσης να ζητηθεί από τον Δήμο ο σχεδιασμός του για την προστασία των αδέσποτων.’

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει να μην ασκηθεί το εν λόγω ένδικο μέσο, η προθεσμία για την άσκηση του οποίου είναι
εξήντα (60) ημέρες από την επίδοση της απόφασης.

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 402

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

Η κα Μπατζελή επεσήμανε ότι “για τα θέματα 3ο,4ο,5ο,6ο :Συμφωνούμε. Θα ήθελα όμως να εξετασθεί
από τον κο Αντιπεριφερειάρχη το κατά πόσο μπορεί να συμμετέχουν στην κλήρωση ή και στην
διαδικασία διαγωνισμών για την σύσταση των επιτρόπων διαγωνισμού και υπάλληλοι των όμορων
δήμων και ΠΕ, διότι παρατηρείται στην Ευρυτανία η συνεχής συμμετοχή στις Επιτροπές των ιδίων
υπαλλήλων χωρίς να αμφισβητείται βάση στοιχείων η διαφάνεια.”

ΘΕΜΑ 3ο :Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση-Κατασκευή Τεχνικών
επαρχιακής οδού Βαλαώρα – Τοπαλιανά», και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου προϋπολογισμού
62.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 56170/624/12-03-2020
έγγραφο της Δ/σης 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 1ο Πρακτικό (11-03-2020) του διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση-Κατασκευή Τεχνικών
επαρχιακής οδού Βαλαώρα – Τοπαλιανά» και αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο την επιχείρηση
«ΤΣΙΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» η οποία προσέφερε μέση έκπτωση σαράντα εννέα τοις εκατό (49,00%).

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 403

ΘΕΜΑ 4ο :Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση-Κατασκευή Τεχνικών ΕΟΔ
Παλαιοκατούνα-Γρανίτσα>> και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου προϋπολογισμού 64.000,00 με ΦΠΑ,
Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 56251/625/12-03-2020
έγγραφο της Δ/σης 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 1ο Πρακτικό (11-03-2020) τουδιαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση-Κατασκευή Τεχνικών
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ΕΟΔ Παλαιοκατούνα-Γρανίτσα>> και αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο την επιχείρηση «ΔΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ» η οποία προσέφερε μέση έκπτωση πενήντα τέσσερα τοις εκατό (54,00%).

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 404

ΘΕΜΑ 5ο :Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση,κατασκευή τεχνικώνΕΟΔ
Γρανίτσα-Ραπτόπουλο>>και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου,προϋπολογισμού 64.000,00€ με
Φ.Π.Α.,της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 57973/682/13-03-2020
έγγραφο της Δ/σης 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 1ο Πρακτικό (13-03-2020) του διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση, κατασκευή τεχνικών
ΕΟΔ Γρανίτσα-Ραπτόπουλο>> και αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο την επιχείρηση «ΔΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ» η οποία προσέφερε μέση έκπτωση πενήντα οκτώ τοις εκατό (58,00%).

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 405

ΘΕΜΑ 6ο :Έγκριση του 2ου πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου
«Επισκευή και Συντήρηση κτιρίων ιδιοκτησίας προϋπολογισμού 74.400,00 € Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.57783/1742/ Φ.Ε./13-03-
2020 έγγραφο της Δ/σης 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 κατακυρώνει το αποτέλεσμα στην Ε/Ε «EVOLVE
ENGINEERING PROJECTS I.K.E», με έκπτωση 35,00% .
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

διατάξειςβοηθημάτων 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.

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 406

ΘΕΜΑ 7ο :Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση Ασφαλτόστρωσης οδικού
δικτύου Βαρβαριάδα-Άγραφα-Επινιάνα», προϋπολογισμού 2.800.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε.
Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 701/58848/16-03-2020
έγγραφο της Δ/σης 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

ΑΔΑ: 6ΣΑΣ7ΛΗ-ΗΑΗ
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1. Εγκρίνει :
 Την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση

Ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου Βαρβαριάδα-Άγραφα-Επινιανά», προϋπολογισμού
2.800,000,00 € με Φ.Π.Α, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της
Π.Σ.Ε. (ΣΑΕΠ 566 με ενάριθμο) 2018 ΕΠ06600089, 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)&

 τη Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη Δημοπράτησης.

2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ως Αρχή που θα διενεργήσει το διαγωνισμό.

3. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας, δια του Προϊσταμένου της, να εκδώσει
συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο χρονικό
διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της ίδιας Δ/νσης να κοινοποιούνται και να
ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού. Ειδικότερα:

 Να προβεί στη συγκρότηση της Επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική δημοπρασία (τα
μέλη της Επιτροπής θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση). Επειδή ο προϋπολογισμός του
έργου είναι κάτω από το 1.000.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) η Επιτροπή διαγωνισμού θα είναι (3)
τριμελής.

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

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

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

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

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

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

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

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

 Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους προσφέροντες πλην του προσωρινού
αναδόχου και να αναρτά τα δικαιολογητικά αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.δ) της
διακήρυξης.
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 Να καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά (ή Υ/Δ
οψιγενών μεταβολών), 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.

4. 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).

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 407

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση: α)πρακτικών αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΒ», β) ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και γ) τη
συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 58597/1599/18-03-2020
έγγραφο της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

α) Εγκρίνει τα με αριθμό -1.1- και -2- πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Ηλεκτρονικού
Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Καθαρισμός Ρεμάτων Π.Ε. Βοιωτίας» που αφορούν
την αποσφράγιση & έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και αποσφράγιση τεχνικών και
οικονομικών προσφορών.
β) Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη για το ανωτέρω έργο, όπως προέκυψε από την αποσφράγιση των
οικονομικών προσφορών, την εταιρεία «ΛΑΤΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με προσφερόμενη
τιμή & υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης 253.912,380 € άνευ ΦΠΑ.
γ) Εγκρίνει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης.

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 408

ΘΕΜΑ 9ο :Έγκρισητου Πρακτικού ΙΙI της επιτροπής διαγωνισμού, κατακύρωσης της ανάθεσης
εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Ενίσχυσης Γέφυρας στη θέση «Τουμπρί Ζεμένου» της Ε.Ο
Λιβαδειάς– Δελφών» ,προεκτιμώμενης αμοιβής: 184.403,34€ με Φ.Π.Α., Χρηματοδότηση: ΤΟΚΟΙΠ.Ε.
Βοιωτίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 1366/60406/18-03-2020
έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

H κα Μπατζελή επεσήμανε τα εξής:«Ψηφίζουμε λευκό. Σχετικά με την μελέτη εκτιμούμε ότι η έκπτωση
της τάξης του 70% είναι πολύ υψηλή ,δεν ζητήθηκε επεξήγηση από την επιτροπή. Και προκύπτει
προβληματισμός για το ύψος της προεκτιμώμενης μελέτης της τάξης των 184.403 ευρώ που προτάθηκε
από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όταν ο μελετητής το αναλαμβάνει με την έκπτωση 70%. Και στις μελέτες
όλες οι τεχνικές υπηρεσίες πρέπει να προτείνουν αμοιβές γύρω από πραγματικές αξίες διότι τότε μόνο η
μεγάλη έκπτωση είναι συμφέρουσα για την Περιφέρεια και όχι οι «πλασματικές αξίες και εκπτώσεις».

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Α) Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙI που ολοκληρώθηκε την 18-03-2020 από την επιτροπή διαγωνισμού, για την
ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ«ΤΟΥΜΠΡΙ
ΖΕΜΕΝΟΥ» ΤΗΣ Ε.Ο ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΔΕΛΦΩΝ».
Σύμφωνα με αυτό πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης της Ένωσης
Οικονομικών Φορέων: «ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., ΣΙΓΜΑ - ΓΡ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ & ΥΠ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ» και διαπιστώθηκε πως δεν υπήρξαν ελλείψεις, ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν είναι αληθή, νόμιμα και εμπρόθεσμα και αποδεικνύουν τους όρους και τις
προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τα άρθρα 21,22 και 23 της Διακήρυξης της Δημοπρασίας.

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο:
«ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ«ΤΟΥΜΠΡΙ ΖΕΜΕΝΟΥ» ΤΗΣ Ε.Ο ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ –
ΔΕΛΦΩΝ», στην ένωση Οικονομικών Φορέων:με Α/Α Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 82110: «ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. , ΣΙΓΜΑ - ΓΡ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ & ΥΠ/ΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ», με οικονομική προσφορά ποσού: 35.650,00 σε ΕΥΡΩ προ Φ.Π.Α., ήτοι με γενική
τεκμαρτή έκπτωση 76,03%.

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 409

ΘΕΜΑ 10ο :Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση Εθνικού& Επαρχιακού
οδικού δικτύου Βοιωτικήςακτής»,Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 58827/1766/Φ.Ε./16-03-
2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε “Το αίτημα για παράταση είναι λογικό και πλήρως αιτιολογημένο….. Δεν έχουμε
αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση Εθνικού &
Επαρχιακούοδικούδικτύου Βοιωτικής ακτής» μέχρι 30-05-2020, καθώς οι λόγοι που επικαλείται ο
Ανάδοχος είναι βάσιμοι εν όλω.

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 410

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου<<Συντήρηση πρανών με
χορτοκοπή και καθαρισμό ερεισμάτων κλπ στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο Ν.Φωκίδας>>του
έργου<<Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε Φωκίδας>>.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 57572/921/13-03-2020
έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε “Το αίτημα για παράταση είναι λογικό και πλήρως αιτιολογημένο….. Δεν έχουμε
αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας των εργασιών του έργου <<Συντήρηση πρανών με
χορτοκοπή και καθαρισμό ερεισμάτων κλπ στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο Ν.Φωκίδας>>του
έργου<<Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε Φωκίδας>> μέχρι 12-4-2020 για την ολοκλήρωση των
εργασιών με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 147
παρ 10του Ν.4412/16

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 411

ΘΕΜΑ 12ο :Έγκριση χορήγησης παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης : «Μελέτη
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επέκτασης αλιευτικού καταφύγιουστον Καραβόμυλο», Π.Ε. Φθιώτιδας
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 276375/15201/2019/05-03-

2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς είχε τις εξής παρατηρήσεις:
 Υπήρξε καθυστέρηση στην έγκριση της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) από

την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ), της οποίας η θετική γνωμοδότηση
δόθηκε τέσσερα έτη μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης, κατόπιν
συνεχών ενεργειών της Υπηρεσίας μας προς το σκοπό αυτό.

 Υπήρξε ανάκληση της χρηματοδότησης της μελέτης κατά το έτος 2015, λόγω μη απορρόφησης
και κίνησης λογαριασμών στο διάστημα των τεσσάρων ετών των ενεργειών και αναμονής της
παραπάνω έγκρισης .

 Υπήρξε ανάγκη πρόσθετης χρηματοδότησης για να αντιμετωπιστεί το επιπλέον φυσικό
αντικείμενο της λύσης που ενέκρινε η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων, η
ακτομηχανική μελέτη και η ειδική οικολογική αξιολόγηση, καθώς η περιοχή του έργου βρίσκεται
εντός NATURA 2000-Μαλιακού Κόλπου.

Με αυτή την λογική δεν μπορούμε να αρνηθούμε την αιτούμενη παράταση…. Θεωρούμε, όμως σκόπιμο
και αναγκαίο να αναφερθούμε στις πολιτικές ευθύνες που υπάρχουν για αυτές τις καθυστερήσεις
χρηματοδότησης…..
Είναι, επίσης, εμφανές πως υπάρχουν σοβαρά κενά στην νομοθεσία για την δημόσια αξιοποίηση σε
κοινό όφελος των περιοχών που ανήκουν στην ζώνη NATURA…..Βγαίνουν συμπεράσματα για το πως
οι κοινοτικές οδηγίες δημιουργούν προβλήματα στην δημόσια παρέμβαση.

Ο κ. Αναγνωστάκης συμφώνησε αλλά επεσήμανε ότι θα πρέπει να έχουν κάποιες έγγραφες
απαντήσεις από τον Γενικό Διευθυντή για το συγκεκριμένο θέμα.

Η κα Μπατζελή επεσήμανε “Συμφωνούμε. Είναι όμως ένα έργο όπου με τις διαχρονικές καθυστερήσεις
του, αναβολές ένταξης του και μελετών αποδεικνύει την γραφειοκρατία την έλλειψη αποφασιστικότητας
των αυτοδιοικητικών θεσμών και ασαφούς νομοθετικού πλαισίου για ορισμένες περιοχές και δη
Natura.Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί γιατί είναι σημαντικό για την περιοχή και την Ανατολική πλευρά
του Νομού αλλά εφιστώ την προσοχή στο τέλος της εισήγησης που αναφέρει για καθυστέρηση που
υπερβαίνει την οριακή προθεσμία και είναι η τελευταία.”

Ο κ. Δούρος συμφώνησε με την επισήμανση να υπάρξουν περισσότερες εξηγήσεις επί του θέματος

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή, σε συνδυασμό και με την επισήμανση
να δοθούν περισσότερες έγγραφες εξηγήσεις από την Τεχνική Υπηρεσία επί του θέματος,

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης : «Μελέτη επέκτασης
αλιευτικού καταφύγιουστον Καραβόμυλο», λόγω εκπόνησης αναγκαίων συμπληρωματικών μελετών,
μέχρι 19-09-2020.

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 412

ΘΕΜΑ 13ο :Έγκρισηπαράτασης προθεσμίας του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ
ΙΝΑΧΟ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ-ΜΑΡΜΑΡΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ’’
προϋπολογισμού 2.000.000,00€ Π.Ε. Φθιώτιδας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.59428/2706/17-03-2020
έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε “Στις 28-3-2017 υπογράφηκε η Σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 891.554.

ΑΔΑ: 6ΣΑΣ7ΛΗ-ΗΑΗ



14

με προβλεπόμενη συμβατική προθεσμία περαίωσης δώδεκα (12) μήνες.
Έκτοτε δόθηκαν 3 παρατάσεις με αιτιολογία τις καιρικές συνθήκες και σήμερα ζητείται 4η .
Η εξέλιξη του έργου είναι σκανδαλώδης μια και οδηγεί στο συμπέρασμα πως για μια γέφυρα αυτού του
επιπέδου χρειάζονται 4 ολόκληρα χρόνια……
Πέρα από αυτό, θυμόμαστε το ιστορικό του έργου, στο οποίο άλλαξε η μελέτη κατασκευής της γέφυρας
μετά τον διαγωνισμό, με αμφισβητήσιμη διαδικασία.
Σε αυτή την βάση….. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση….. και ζητάμε να διερευνηθεί το ζήτημα από
ειδική ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ
ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΙΝΑΧΟ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ-ΜΑΡΜΑΡΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
μέχρι την 31-7-2020 «με αναθεώρηση» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.
4412/2016.

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 413

ΘΕΜΑ 14ο :Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΟ ΜΑΡΤΙΝΟ-
ΛΑΡΥΜΝΑ’’ προϋπολογισμού 3.350.000€Π.Ε. Φθιώτιδας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.60246/2803/18-03-2020
έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Στις 6-12-2006 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση για το έργο, που ήταν
ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή και για την λειτουργία της ΛΑΡΚΟ….
14 χρόνια μετά καρκινοβατεί….. αποδεικνύοντας ξεκάθαρα την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων
μας, τις ελλείψεις τις νομοθεσίας και τα προβλήματα χρηματοδότησης που υπήρξαν.
Αντικειμενικά θα συμφωνήσουμε με την ζητούμενη παράταση…. Αλλά θα ζητήσουμε διερεύνηση του
θέματος από ειδική ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών, προκειμένου να αναζητηθούν παραλείψεις και
πολιτικές ευθύνες που υπάρχουν.”

Ο κ. Δούρος ανέφερε ότι θα πρέπει να ζητηθούν ευθύνες.

Ο κ. Αναγνωστάκης συμφώνησε στην παράταση με την επιφύλαξη να ασκήσουν την όποια
κριτική τους εν ευθέτω χρόνο.

Η κα Μπατζελή συμφώνησε στην παράταση του έργου με την επισήμανση ότι υιοθετεί τις
απόψεις του κ. Αναγνωστάκη

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΟ
ΜΑΡΤΙΝΟ ΛΑΡΥΜΝΑ» χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας με αναθεώρηση, κατά εκατόνογδόντα
δύο (182) ημερολογιακές ημέρες και μέχρι την 30-06-2020 και μόνο για τιςυπολειπόμενες εργασίες στο
υπόψη τμήμα των 280 μέτρων περίπου

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 414

ΘΕΜΑ 15ο :Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Σήμανση Εθνικού και επαρχιακού
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οδικού δικτύου Ν.Έυβοιας για τα έτη 2018-2019>>, Π.Ε. Εύβοιας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 34590/922/Φ.Ε./12-03-2020

έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε “Το αίτημα για παράταση είναι λογικό και πλήρως αιτιολογημένο….. Δεν έχουμε
αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Σήμανση Εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου Ν.Έυβοιας για τα έτη 2018-2019» μέχρι 15-06-2020, καθώς οι λόγοι που
επικαλείται ο Ανάδοχος είναι βάσιμοι εν όλω.

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 415

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 16 ο: ΈγκρισηΠρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 59337/2270/17-03-2020

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

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε “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.”

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 ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ ( ΜΕ
Φ.Π.Α)

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1 ΙΩΑΝΝΗΣ Θ.
ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ

ΑΦΜ:038062032

2.624,58€ 94/12-3-2020 19SYMV005784086 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
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2
ΑΦΟΙ ΔΡΟΣΟΥ Ο.Ε.

ΑΦΜ: 092488299
4.287,87€ 351/16-3-2020 19SYMV005529092 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

3
ΑΦΟΙ ΔΡΟΣΟΥ Ο.Ε.

ΑΦΜ: 092488299
2.712,70€ 352/16-3-2020 19SYMV005529083 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

4

ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΑΠ.
ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΦΜ: 112441094

1.503,60€ 30/11-3-2020 19SUMV005926316 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

5

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι.
ΚΙΛΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΦΜ: 041990831

3.259,15€ 30/12-3-2020 19SYMV005835756 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

6

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π.
ΜΙΧΑΗΛ

ΑΦΜ: 062548290

2.452,28€ 80/10-3-2020 19SYMV005784538 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

7

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π.
ΜΙΧΑΗΛ

ΑΦΜ: 062548290

2.290,12€ 81/10-3-2020 19SYMV005784538 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

8

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π.
ΜΙΧΑΗΛ

ΑΦΜ: 062548290

827,43€ 82/10/3/2020 19SYMV005529189 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΔΑ: 6ΣΑΣ7ΛΗ-ΗΑΗ



17

9

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π.
ΜΙΧΑΗΛ

ΑΦΜ: 062548290

1.487,11€ 83/10-3-2020 19SYMV005784558 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

10

ΠΛΑΤΑΝΟΣ Γ.
ΣΠΥΡΟΣ

ΑΦΜ:142376069

5.219,95 21/11-3-2020 19SYMV005784220 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 416

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Παροχή
υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της Παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου
Mcphall στους ελαιώνες Α και Β Τμήματος, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης
του Δάκου Ελιάς έτους 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας», συνολικού προϋπολογισμού
60.655,57€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και των
όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 15757/496/17-03-2020
έγγραφο της Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε “Διερωτόμαστε γιατί δεν υλοποιείτε την δέσμευσή της Περιφερειακής Αρχής, για
την πραγματοποίηση σύσκεψης εκπροσώπων των ενδιαφερομένων, με αντικείμενο την εξέταση της
αποτελεσματικότητας και τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων δακοκτονίας…. Για τυχόν αναγκαίες αλλαγές
στον τρόπο της δακοκτονίας.
Επειδή αυτή η τοποθέτησή μας επαναλήφθηκε πολλές φορές μέχρι σήμερα και δεν έγινε τίποτε…..
ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την ψηφοφορία προειδοποιώντας πως θα θέσουμε το ζήτημα στο επόμενο
Περιφερειακό Συμβούλιο.”

Η κα Μπατζελή ανέφερε: “Συμφωνούμε με την διαδικασία που προτείνεται. Λαμβάνοντας υπόψη
την συγκυρία αλλά και την εμπειρία μας από την προηγούμενη περίοδο που ήταν καταστροφική το
ερώτημα θα είναι πως ελέγχονται οι εφαρμογές και αν θα παραληφθούν όλες οι δραστικές από τον
ανάδοχο (τιμολόγια αγοράς δραστικών ουσιών – φαρμάκων), καθώς και η τοποθέτηση υποχρεωτικά gps
στους εφαρμοστές. Αυτά πρέπει να μπουν στην σύμβαση ως προϋπόθεση. Επίσης, θα ήθελα να
ρωτήσω πέρυσι, ενώ είχαμε ποσοστά δάκου κάτω από το όριο που ορίζει το υπουργείο, κάναμε
εφαρμογή, ποιος έδωσε την εντολή και αν πληρώθηκε αυτή η δαπάνη, διότι το υπουργείο δεν εγκρίνει
όταν είναι κάτω του ορίου. Τα θέματα αυτά θα μπορούσαμε να τα ζητήσουμε σε ευρεία σύσκεψη όπως
είχε προγραμματισθεί.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει:
 διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: “Παροχής υπηρεσιών για τον

έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της Παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους
ελαιώνες Α και Β Τμήματος, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του
Δάκου της Ελιάς έτους 2020 στη Π.Ε. Βοιωτίας», [CPV 77100000-1] συνολικού προϋπολογισμού
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60.655,57€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και θα
βαρύνει τον ΚΑΕ 02.073.5241.

 τους όρους της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.
2. Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού
Οικονομικού της ΠΕΒ και τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ως υπηρεσία επίβλεψης,
παρακολούθησης και παραλαβής του έργου.

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 417

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση συμπληρωματικής της 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2020,της Π.Σ.Ε.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 59352/227/17-03-2020
έγγραφο της Δ/σης Οικονομικού & Δημ/κού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

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
εξυπηρετούν τον λαό και τις ανάγκες του.
Σε αυτή την λογική και από θέση αρχών εκφράζουμε την κατηγορηματική μας διαφωνία.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟ ΟΠΟΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ μπορεί να
θεωρηθούν αναγκαία για την αντιμετώπιση της πρόληψης και των συνεπειών της πανδημίας του
κορονοϊού…. Για έργα και υποδομές που ικανοποιούν λαϊκές ανάγκες.”

Η κα Μπατζελή ψήφισε λευκό

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη συμπληρωματική της 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού 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.

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 418

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 19ο: Έξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες,
προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών &δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων(ΕιδικόςΦορέας 071)ΟικονομικούΈτους 2020 ,Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 59150/1926/17-03-2020
έγγραφο της Δ/σης Διοικητικού -Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε “ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισφορά στον ΟΠΑΣΤΕ….ΝΑΙ …… στα υπόλοιπα.”

ΑΔΑ: 6ΣΑΣ7ΛΗ-ΗΑΗ
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Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε όλα τα υπόλοιπα, εκτός από τη χρηματοδότηση που αφορά στον
ΟΠΑΣΤΕ.

Η κα Μπατζελή επεσήμανε : “Συμφωνούμε εκτός από την ενότητα 2 σημ. 2 σχετικά με τη
χρηματοδότηση ΟΠΑΣΤΕ Ευβοίας με 160.000 ευρώ.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

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
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΥΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Προμήθεια υλικών για
τις ανάγκες
εφαρμογής του
Εθνικού
Προγράμματος
Ελέγχου Καταλοίπων
(ΠΔ 259/98 και ΚΑΝ
2377/1990
Έγγραφο
52934/3028/9-3-2020
της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.073.08
99.01

Λοιπές
δαπάνες και
ειδικές
αμοιβές

116,00 98.537,90 89.356,48 9.065,42

2

Προμήθεια εντύπων
αδειών κυκλοφορίας
και καρτελών
απογραφής
Αγροτικών
Μηχανημάτων
Έγγραφο
52690/3006/9-3-2020
της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.073.52
44.01

Δαπάνες
γεωργίας,

κτηνοτροφίας
κλπ που δεν
προβλέπονται
σε άλλους
αριθμούς
εξόδων

300,00 2.000,00 1.570,00 130,00

ΣΥΝΟΛΟ 416,00 100.537,90 90.926,48 9.195,42

ΑΔΑ: 6ΣΑΣ7ΛΗ-ΗΑΗ
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2.Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, πιστοποιήσεις-λογαριασμούς έργων, μελετών
(Ε.Φ.02071) ως εξής:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜ

ΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ

Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ
2019

ΔΕΥΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Πρόσληψη
προσωπικού ενός
(1) ατόμου κλάδου
ΠΕ Κτηνιάτρων
ΙΔΟΧ διάρκειας ενός
έτους με δυνατότητα
ανανέωσης για την
αντιμετώπιση των
αναγκών του
προγράμματος
εμβολιασμών κατά
της οζώδους
δερματίτιδας της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της ΠΕ
Εύβοιας.
Για το 2020
14.666,67€
Για το 2021
7.333,33€
Έγγραφο
58730/1908/16-3-
2020 της Δ/νσης
Διοικητικού
Οικονομικού της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.94
73.01

Υπουργείου
Γεωργίας

14.666,67 22.000,00 0,00 7.333,33

2

Συμμετοχή της Π.Ε.
Εύβοιας στον
Οργανισμό
Πολιτιστικής
Ανάπτυξης Στερεάς
Ελλάδας για το έτος
2020
Έγγραφο
51528/284/6-3-2020
του γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη
της ΠΕ Εύβοιας

02.02.071.98
99.01

Λοιπές
δαπάνες 160.000,00 634.939,42 69.084,01 405.855,41

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 419

ΑΔΑ: 6ΣΑΣ7ΛΗ-ΗΑΗ
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ΘΕΜΑ 20ο: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. οικ./ 59564/1624/17-03-2020
έγγραφο της Δ/σης 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 την εξειδίκευση για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών που
πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020, ως κατωτέρω:

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 420

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους
2020 (Ειδικός Φορέα 073) για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων μετακίνησης και
υπερωριών υπαλλήλων έτους 2020,Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.59335/979/17-03-2020
έγγραφο της Δ/σης 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

A) 1. Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων
μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π ) για τις συναντήσεις με φορείς
και συλλόγους, για την συλλογή στοιχείων για την υποβοήθηση του έργου του Αντιπεριφερειάρχη, και
για την επιμόρφωση του προσωπικού του γραφείου , που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Β΄
τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2020 από τον ειδικό Φορέα 073 στους υπαλλήλους του Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη του παρακάτω πίνακα :

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕiΣ ΕΤΟΥΣ
2019

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Πληρωμή δαπάνης στη
ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
(6.367,23€) και δικαστικά
έξοδα(341,00€),
σύμφωνα με την
225/2016 απόφαση του
Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς
και Α2056/2019
απόφαση του Εφετείου
Πειραιά 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

6.708,23 52.000,00 19.949,72 32.050,28

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 6.708,23 52.000,00 19.949,72 32.050,28 2000,00
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1 ΜΑΝΤΖΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
2 ΒΛΑΧΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
3 ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙ Α ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
4 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

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

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή λοιπών

εξόδων μετακίνησης
υπαλλήλων του

Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη
της Π.Ε. Φωκίδας
για το Β΄ Τρίμηνο
του 2020 Το αρθμ.

πρωτ. οικ.
Έγγραφο

55828/300/11-03-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα του
Γραφείου

Αντιπεριφερειάρχη.

02.04.073.0719

.01

Λοιπά έξοδα

μετακίνησης

(περιλαμβάνο

νται 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

0715,0716,0

717

1.600,00

2.

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή ημερήσιας

αποζημίωσης
υπαλλήλων του

Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη
της Π.Ε. Φωκίδας

για το΄Β Τρίμηνο του
2020 Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο

55828/300/11-03-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα του
Γραφείου

Αντιπεριφερειάρχη.

02.04.073.0721

.01

Ημερήσια

αποζημίωση

μετακινουμέν

ων στο

εσωτερικό &

εξωτερικό

εκτός όσων

εντάσσονται

στους ΚΑΕ

0715, 0716

και 0717

900,00
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2. Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών
εξόδων μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π ) για συμμετοχή σε
εκπαιδευτικά σεμινάρια , για συμμετοχή σε συσκέψεις ή συνεργασίες με άλλες υπηρεσίες στην έδρα ή
σε άλλες περιφερειακές ενότητες ή όπου ή σε ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες απαιτούν , που πρόκειται να
πραγματοποιηθούν κατά το Β΄ τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2020 από τον ειδικό Φορέα 073 στους
υπαλλήλους της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού του παρακάτω πίνακα :

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΑΓΛΑΙΑ ΜΕΓΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2 ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
3 ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
4 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
5 ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
6 ΛΥΤΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
7 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
8 ΑΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
9 ΚΑΤΡΑΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΣΕΑ
10 ΚΟΛΟΜΕΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ- ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΣΕΑ
11 ΤΣΩΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

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

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

3.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
λοιπών εξόδων
μετακίνησης

υπαλλήλων της
Δ/νσης

Διοικητικού –
Οικονομικού της
Π.Ε. Φωκίδας για
το Β Τρίμηνο του
2020 Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο

57912/924/13-03-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα της
Δ/νσης

Διοικητικού-
Οικονομικού.

02.04.073.0719

.01

Λοιπά έξοδα

μετακίνησης

(περιλαμβάνο

νται 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

0715,0716,0

717

2.000,00

ΑΔΑ: 6ΣΑΣ7ΛΗ-ΗΑΗ
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

4.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας

αποζημίωσης
υπαλλήλων της

Δ/νσης
Διοικητικού –

Οικονομικού της
Π.Ε. Φωκίδας για
το Β΄ Τρίμηνο του
2020 Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο

57912/924/13-03-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα της
Δ/νσης

Διοικητικού
Οικονομικού.

02.04.073.0721

.01

Ημερήσια

αποζημίωση

μετακινουμέν

ων στο

εσωτερικό &

εξωτερικό

εκτός όσων

εντάσσονται

στους ΚΑΕ

0715, 0716

και 0717

1.000,00

3. Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών
εξόδων μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π ), για εργασίες
καθαρισμού οδών σε όλο του εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας , εργασίες
καθαρισμού χειμάρρων και λοιπές εργασίες συντήρησης υποδομών σε όλη την έκταση της ΠΕ
Φωκίδας από το τμήμα μηχανολογικού την αστυνόμευση και την επίβλεψη των εργασίες των
καθαρισμού χειμάρρων , των οδών και των λοιπών εργασιών συντήρησης για συμμετοχή σε
συσκέψεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους υπαλλήλους των υπόλοιπων Τμημάτων που
πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Β΄ τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2020 από τον ειδικό Φορέα
073 στους υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του παρακάτω πίνακα :

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
2 ΚΟΥΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
3 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
4 ΣΕΓΔΙΤΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
5 ΚΑΣΤΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
6 ΦΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
7 ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΑΝΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
8 ΖΟΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
10 ΚΟΛΟΒΟΣ ΗΛΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
11 ΚΑΣΔΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
12 ΚΟΥΤΡΟΛΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
13 ΚΑΛΗΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
14 ΜΑΛΛΙΣΙΩΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
15 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
16 ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
17 ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
18 ΜΠΕΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
19 ΠΛΙΑΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

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

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΑΔΑ: 6ΣΑΣ7ΛΗ-ΗΑΗ
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

5.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
λοιπών εξόδων
μετακίνησης

υπαλλήλων της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε.
Φωκίδας για το Β
Τρίμηνο του 2020
Το αρθμ. πρωτ.
οικ. Έγγραφο

54784/873/11-03-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα της

Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

02.04.073.0719

.01

Λοιπά έξοδα

μετακίνησης

(περιλαμβάνο

νται 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

0715,0716,0

717

1.500,00

6.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας

αποζημίωσης
υπαλλήλων της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε.
Φωκίδας για το Β
Τρίμηνο του 2020
Το αρθμ. πρωτ.
οικ. Έγγραφο

54784/873/11-03-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα της

Δ/νσης Τεχνικών
Έργων .

02.04.073.0721

.01

Ημερήσια

αποζημίωση

μετακινουμέν

ων στο

εσωτερικό &

εξωτερικό

εκτός όσων

εντάσσονται

στους ΚΑΕ

0715, 0716

και 0717

1.500,00

4.1. Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών
εξόδων μετακίνησης (χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π )για τις ανάγκες της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής , που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Β΄
τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2020 από τον ειδικό Φορέα 073 στους υπαλλήλους της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του παρακάτω πίνακα :

ΑΔΑ: 6ΣΑΣ7ΛΗ-ΗΑΗ
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A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
2 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
3 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
4 ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
5 ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
6 ΚΩΤΣΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
7 ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

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

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

7.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
λοιπών εξόδων
μετακίνησης

υπαλλήλων της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της
Π.Ε. Φωκίδας για
το Β Τρίμηνο του
2020 Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο

53661/495/10-03-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα της

Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής

02.04.073.0719

.01

Λοιπά έξοδα

μετακίνησης

(περιλαμβάνο

νται 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

0715,0716,0

717

1.500,00

8.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας

αποζημίωσης
υπαλλήλων της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της
Π.Ε. Φωκίδας για
το Β΄ Τρίμηνο του
2020 Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο

53661/495/10-03-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα της

Δ/νσης Αγροτικής

02.04.073.0721

.01

Ημερήσια

αποζημίωση

μετακινουμέν

ων στο

εσωτερικό &

εξωτερικό

εκτός όσων

εντάσσονται

στους ΚΑΕ

700,00

ΑΔΑ: 6ΣΑΣ7ΛΗ-ΗΑΗ
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Οικονομίας και
Κτηνιατρικής . 0715, 0716

και 0717

4.2.Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων
μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π )για τις ανάγκες του τμήματος
κτηνιατρικής, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Β΄ τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2020
από τον ειδικό Φορέα 073 στους υπαλλήλους του τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής του παρακάτω πίνακα :

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΟΛΓΑ ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

2 ΣΚΟΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
3 ΝΑΤΣΙΚΑ ΣΟΦΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
4 ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
5 ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

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

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

9.

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή λοιπών

εξόδων μετακίνησης
υπαλλήλων του τμ.
Κτηνιατρικής της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και

Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Φωκίδας για το Β
Τρίμηνο του 2020

Το αρθμ. πρωτ. οικ.
Έγγραφο

53737/498/10.03.2020
τεκμηριωμένο

αίτημα της Δ/νσης
Αγροτικής

Οικονομίας και
Κτηνιατρικής .

02.04.073.0719

.01

Λοιπά έξοδα

μετακίνησης

(περιλαμβάνο

νται 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

1.300,00

ΑΔΑ: 6ΣΑΣ7ΛΗ-ΗΑΗ
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

0715,0716,0

717

10.

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή ημερήσιας

αποζημίωσης
υπαλλήλων του τμ.
Κτηνιατρικής της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και

Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Φωκίδας για το Β
Τρίμηνο του 2020

Το αρθμ. πρωτ. οικ.
Έγγραφο

53737/498/10.03.2020
τεκμηριωμένο

αίτημα της Δ/νσης
Αγροτικής

Οικονομίας και
Κτηνιατρικής .

.

02.04.073.0721

.01

Ημερήσια

αποζημίωση

μετακινουμέν

ων στο

εσωτερικό &

εξωτερικό

εκτός όσων

εντάσσονται

στους ΚΑΕ

0715, 0716

και 0717

600,00

5 . Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων
μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π )για ελέγχους-επιθεωρήσεις
Σχολές Οδηγών, ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων (πρατήρια καυσίμων,
πλυντήρια-λιπαντήρια οχημάτων, συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων, ΙΚΤΕΟ, ΚΤΕΛ, κ.λπ.),
εκτέλεσης δρομολογίων επιβατικών μεταφορών, ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, νομιμότητας και
ασφάλειας της κυκλοφορίας και των εκπομπών καυσαερίων των οχημάτων, ελληνικών και αλλοδαπών,
που κυκλοφορούν στη χώρα, νομιμότητας της διενέργειας μεταφοράς με αυτά, πραγματογνωμοσύνες
ατυχημάτων, επιχειρήσεων ως μέλη επιτροπών, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά-επιμορφωτικά σεμινάρια
και για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τις αρμοδιότητες της υπηρεσία μας , που πρόκειται να
πραγματοποιηθούν κατά το Β΄ τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2020 από τον ειδικό Φορέα 073 στους
υπαλλήλους της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών του παρακάτω πίνακα :

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2 ΤΣΙΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
3 ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
4 ΦΛΩΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
5 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
6 ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΙΟΥΛΙΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
7 ΣΩΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
8 ΞΑΝΘΟΥΛΗ ΙΟΥΛΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

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

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΑΔΑ: 6ΣΑΣ7ΛΗ-ΗΑΗ



29

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

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

11.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
λοιπών εξόδων
μετακίνησης

υπαλλήλων της
Δ/νσης Μεταφορών
και Επικοινωνιών
της Π.Ε. Φωκίδας
για το Β Τρίμηνο
του 2020Το αρθμ.

πρωτ. οικ.
Έγγραφο

53340/765/10-03-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα Δ/νσης
Μεταφορών και
Επικοινωνιών

02.04.073.0719

.01

Λοιπά έξοδα

μετακίνησης

(περιλαμβάνο

νται 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

0715,0716,0

717

2.000,00

12.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας

αποζημίωσης
υπαλλήλων της

Δ/νσης Μεταφορών
και Επικοινωνιών
της Π.Ε. Φωκίδας
για το Β Τρίμηνο

του 2020 Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο

53340/765/10-03-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα Δ/νσης
Μεταφορών και
Επικοινωνιών .

02.04.073.0721

.01

Ημερήσια

αποζημίωση

μετακινουμέν

ων στο

εσωτερικό &

εξωτερικό

εκτός όσων

εντάσσονται

στους ΚΑΕ

0715, 0716

και 0717

1.000,00

6. Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων
μετακίνησης (χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π ), για διενέργεια
ελέγχων ,επιθεωρήσεων αυτοψιών ως ελεγκτική υπηρεσία καταγραφή βιομηχανιών – βιοτεχνιών
συμμετοχή σε δράσεις του προγράμματος (ΤΕΒΑ,) για ορισμό μελών σε ΚΕΠΠΕ, σε επιτροπές του
Υπουργείου Αγροτικής Οικονομίας και σε ότι άλλο απαιτηθεί, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά

ΑΔΑ: 6ΣΑΣ7ΛΗ-ΗΑΗ
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το Β΄ τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2020 από τον ειδικό Φορέα 073 στους υπαλλήλους της Δ/νσης
Ανάπτυξης του παρακάτω πίνακα :

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2 ΚΟΝΤΟΚΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
3 ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
4 ΒΑΪΝΟΥ ΠΑΓΩΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
5 ΚΑΠΑΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
6 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
7 ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

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

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

13.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
λοιπών εξόδων
μετακίνησης

υπαλλήλων της
Δ/νσης Ανάπτυξης
της Π.Ε. Φωκίδας
για το Β Τρίμηνο
του 2020Το αρθμ.
πρωτ. Έγγραφο
οικ.374/374/13-03-

2020
τεκμηριωμένο
αίτημα της

Δ/νσης Ανάπτυξης

02.04.073.0719

.01

Λοιπά έξοδα

μετακίνησης

(περιλαμβάνο

νται 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

0715,0716,0

717

2.600,00

14.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας

αποζημίωσης
υπαλλήλων της

Δ/νσης Ανάπτυξης
της Π.Ε. Φωκίδας
για το Β Τρίμηνο
του 2020Το αρθμ.

πρωτ. οικ.
Έγγραφο

οικ.374/374/13-03-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα της

02.04.073.0721

.01

Ημερήσια

αποζημίωση

μετακινουμέν

ων στο

εσωτερικό &

εξωτερικό

εκτός όσων

εντάσσονται

1.200,00

ΑΔΑ: 6ΣΑΣ7ΛΗ-ΗΑΗ
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Δ/νσης Ανάπτυξης στους ΚΑΕ

0715, 0716

και 0717

7 . Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων
μετακίνησης (χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π )για κοινωνικές
έρευνες ,συμμετοχή σε επιτροπές, αυτοψίες ,υγειονομικούς ελέγχους, διερεύνηση λοιμωδών
νοσημάτων, εμβολιασμών , παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και σε ότι άλλο απαιτούν οι
ανάγκες της υπηρεσίας , που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Β΄ τρίμηνο του Οικονομικού
Έτους 2020 από τον ειδικό Φορέα 073 στους υπαλλήλους της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας του παρακάτω πίνακα :

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
3 ΚΑΤΣΑΡΕΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

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

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

15.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
λοιπών εξόδων
μετακίνησης

υπαλλήλων της
Δ/νσης Δημόσιας

Υγείας και
ΚοινωνικήςΜέριμνα
ς της Π.Ε. Φωκίδας

για το Β΄
Τρίμηνο του

2020Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο

54879/264/11-03-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα της

Δ/νσης Δημόσιας
Υγείας και
Κοινωνικής
Μέριμνας

02.04.073.0719

.01

Λοιπά έξοδα

μετακίνησης

(περιλαμβάνο

νται 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

1.000,00

ΑΔΑ: 6ΣΑΣ7ΛΗ-ΗΑΗ



32

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

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

0715,0716,0

717

16.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας

αποζημίωσης
υπαλλήλων της
Δ/νσης Δημόσιας

Υγείας και
ΚοινωνικήςΜέριμνα
ς της Π.Ε. Φωκίδας

για το Β΄
Τρίμηνο του

2020Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο

54879/264/11-03-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα της

Δ/νσης Δημόσιας
Υγείας και
Κοινωνικής
Μέριμνας .

02.04.073.0721

.01

Ημερήσια

αποζημίωση

μετακινουμέν

ων στο

εσωτερικό &

εξωτερικό

εκτός όσων

εντάσσονται

στους ΚΑΕ

0715, 0716

και 0717

500,00

8. Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων
μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π ) για εκτέλεση υπηρεσίας
ελέγχου – αυτοψίας (οι οποίες ανάγονται στον έλεγχο της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για
δραστηριότητες και έργα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στη λήψη μέτρων για την προστασία
του περιβάλλοντος, στην εφαρμογή μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων, καθώς και αρμοδιότητες που
αφορούν την προστασία και διαχείριση των υδάτων).καθώς και για την παρακολούθηση σεμιναρίων,
ενημερωτικών συνεδρίων Συμμετοχή σε κλιμάκια και επιτροπές , κ.λ.π. που πρόκειται να
πραγματοποιηθούν κατά το Β΄ τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2020 από τον ειδικό Φορέα 073 στους
υπαλλήλους τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας του παρακάτω πίνακα :

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΜΗΤΣΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

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

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

17.

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή λοιπών

εξόδων μετακίνησης
υπαλλήλων του

τμήματος
Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας της
Π.Ε. Φωκίδας για το Β
Τρίμηνο του 2020Το
αρθμ. πρωτ. οικ.

Έγγραφο
57616/159/13-03-2020
τεκμηριωμένο αίτημα

τουτμήματος

02.04.073.071

9.01

Λοιπά έξοδα

μετακίνησης

(περιλαμβάνο

νται το

αντίτιμο των

εισιτηρίων

εσωτερικού &

500,00

ΑΔΑ: 6ΣΑΣ7ΛΗ-ΗΑΗ
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας εξωτερικού, η

χιλιομετρική

αποζημίωση,

η δαπάνη

διοδίων, ο

ναύλος

οχήματος και

η μίσθωση

αυτοκινήτου

Ι.Χ. η Δ.Χ.)

εκτός όσων

εντάσσονται

στους ΚΑΕ

0715,0716,0

717

18.

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή ημερήσιας

αποζημίωσης
υπαλλήλων του

τμήματος
Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας της

Π.Ε. Φωκίδας για το Β΄
Τρίμηνο του 2020Το
αρθμ. πρωτ. οικ.

Έγγραφο57616/159/13-
03-2020 τεκμηριωμένο
αίτημα τουτμήματος
Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας

02.04.073.072

1.01

Ημερήσια

αποζημίωση

μετακινουμέν

ων στο

εσωτερικό &

εξωτερικό

εκτός όσων

εντάσσονται

στους ΚΑΕ

0715, 0716

και 0717

200,00

9. Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων
μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π ) για παρακολούθηση των
δράσεων των εκχιονισμών των κατολισθήσεων κλπ φυσικών φαινομένων συμμετοχή σε επιτροπές για
την αντιμετώπιση εκτάκτων γεγονότων και ότι άλλο απαιτηθεί που πρόκειται να πραγματοποιηθούν
κατά το Β΄ τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2020 από τον ειδικό Φορέα 073 στους υπαλλήλους
τμήματος Πολιτικής Προστασίας του παρακάτω πίνακα :

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
2 ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

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

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΑΔΑ: 6ΣΑΣ7ΛΗ-ΗΑΗ
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

19.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
λοιπών εξόδων
μετακίνησης

υπαλλήλων του
τμήματος Πολιτικής
Προστασίας της
Π.Ε. Φωκίδας για
το Β΄ Τρίμηνο του
2020Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο

57900/173/13-03-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα

τουτμήματος
Πολιτικής

Προστασίας

02.04.073.0719

.01

Λοιπά έξοδα

μετακίνησης

(περιλαμβάνον

ται 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

0715,0716,07

17

500,00

20.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας

αποζημίωσης
υπαλλήλων

υπαλλήλων του
τμήματος Πολιτικής
Προστασίας της
Π.Ε. Φωκίδας για
το Β Τρίμηνο του
2020Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο

57900/173/13-03-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα

τουτμήματος
Πολιτικής

Προστασίας

02.04.073.0721

.01

Ημερήσια

αποζημίωση

μετακινουμέν

ων στο

εσωτερικό &

εξωτερικό

εκτός όσων

εντάσσονται

στους ΚΑΕ

0715, 0716

και 0717

200,00

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

ΑΔΑ: 6ΣΑΣ7ΛΗ-ΗΑΗ
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το Β΄ τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2020 από τον ειδικό Φορέα 073 στους υπαλλήλους τμήματος
Πληροφορικής του παρακάτω πίνακα :

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
2 ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

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

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

21.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
λοιπών εξόδων
μετακίνησης

υπαλλήλων του
τμήματος

Πληροφορικής της
Π.Ε. Φωκίδας για
το Β΄ Τρίμηνο του
2020 Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο

58323/28/16-03-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα

τουτμήματος
Πληροφορικής

02.04.073.0719

.01

Λοιπά έξοδα

μετακίνησης

(περιλαμβάνο

νται 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

0715,0716,0

717

500,00

22.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας

αποζημίωσης
υπαλλήλων του

τμήματος
Πληροφορικής της
Π.Ε. Φωκίδας για
το Β΄ Τρίμηνο του
2020 Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο

58323/28/16-03-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα

τουτμήματος
Πληροφορικής

02.04.073.0721

.01

Ημερήσια

αποζημίωση

μετακινουμέν

ων στο

εσωτερικό &

εξωτερικό

εκτός όσων

εντάσσονται

στους ΚΑΕ

0715, 0716

200,00
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

και 0717

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 421

ΘΕΜΑ 22ο:Α) «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους
2020 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2020».

Β)«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό δημοσίων Επενδύσεων
Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2020».

Γ) Ορισμός Υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους
2020, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0899, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ.59332/978/17-03-2020
έγγραφο της Δ/σης 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

Α ) Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών
που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020 από τον ειδικό Φορέα 073, ως
κατωτέρω:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
υπηρεσίας

συντήρησης τριών
(3) κλιματιστικών
μονάδων στο
γραφείο του

Αντιπεριφερειάρχη
της Π.Ε. Φωκίδας
Το αρθμ. πρωτ.
οικ. Έγγραφο

49304/236/04-03-
2020 πρωτογενές

αίτημα του
γραφείου

Αντιπεριφερειάρχη
της Π.Ε. Φωκίδας

02.04..073.0869.

01

Αμοιβές

για

συντήρηση

και

επισκευή

λοιπού

εξοπλισμού

372,00 14.173,62 7.701,06

2.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή

αμοιβής δικηγόρου ο
οποίος θα

γνωμοδοτήσει
σχετικά με την
δυνατότητα

πληρωμής της
εταιρείας «

ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΤΒΕΕ»

02.04..073.0871.

01

Αμοιβές

φυσικών

προσώπων

297,60 25.000,00 14.935,52

ΑΔΑ: 6ΣΑΣ7ΛΗ-ΗΑΗ
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

σύμφωνα με τΟ
αριθμ. ΤΤ.

52162/268/10.03.20
20 έγγραφο της

Νομικής Υπηρεσίας

3.

Η δαπάνη αφορά
την έκδοση Χ.Ε.Π
στο όνομα του
Υπαλλήλου της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Κόκκινου

Ασημάκη του Λουκά
για πληρωμή

εξέτασης δειγμάτων
άλατος Από το

Γενικό Χημείο του
Κράτους Το αρθμ.

πρωτ.
57592/922/13-03-
2020 Έγγραφο
πρωτογενές

αίτημα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων

02.04..073.0899.

01

Λοιπές

δαπάνες και

ειδικές

αμοιβές

200,00 40.000,00 21.755,26

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
869,60 79.173,62 44.391,84

Β) Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών που
πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020 από τον ειδικό Φορέα 071, ως
κατωτέρω:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

4.

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια
Καυσίμων και
Λιπαντικών του
μηχανολογικού

εξοπλισμού και των
μηχανημάτων έργου

που
χρησιμοποιούνται σε
δράσεις για τα έτη
2020-2022 από

πιστώσεις της ΣΑΕΠ
566 του ενάριθμου
2016ΕΠ56600011
Το αρθμ. πρωτ.

οικ.
286245/6369/17-22-
2019 Έγγραφο
πρωτογενές

αίτημα της Δ/νσης
Τεχνικών

Έργων(ΑΔΑΜ:19R
EQ006045678)

02.04..071.9459.

01

Διάφορα

έργα.
600.000,00 1.143.251,54 0,00 0,00

5.

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια

Ανταλλακτικών και
τις εργασίες

συντήρησης και
επισκευής του
μηχανολογικού

εξοπλισμού και των

02.04..071.9459.

01

Διάφορα

έργα.
150.000,00 1.143.251,54 0,00 0,00

ΑΔΑ: 6ΣΑΣ7ΛΗ-ΗΑΗ



38

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

μηχανημάτων έργου
που

χρησιμοποιούνται σε
δράσεις Πολιτικής
Προστασίας για το
έτος 2020 από

πιστώσεις της ΣΑΕΠ
566 του ενάριθμου
2016ΕΠ56600011
Το αρθμ. πρωτ.
οικ. 10176/169/15-
01-2020 Έγγραφο

πρωτογενές
αίτημα της Δ/νσης

Τεχνικών
Έργων(ΑΔΑΜ:20R
EQ006160913)

6.

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια
ελαστικών τη

επισκευή και την
τοποθέτηση τους
στα οχήματα του
μηχανολογικού

εξοπλισμού και των
μηχανημάτων έργου

που
χρησιμοποιούνται σε
δράσεις Πολιτικής
Προστασίας για το
έτος 2020 από

πιστώσεις της ΣΑΕΠ
566 του ενάριθμου
2016ΕΠ56600011
Το αρθμ. πρωτ.
οικ. 59908/901/11-
03-2020 Έγγραφο

πρωτογενές
αίτημα της Δ/νσης

Τεχνικών
Έργων(ΑΔΑΜ:20R
EQ006418817)

02.04..071.9459.

01

Διάφορα

έργα.
31.060,00 1.143.251,54 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
781.060,00 3.429.754,62 0,00 0,00

Γ). Ορίζει υπόλογο τον υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κόκκινος Ασημάκης του Λουκά 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 εξέτασης δειγμάτων
άλατος από το Γενικό Χημείο του Κράτους .
Ημερομηνία λήξης του συγκεκριμένου ΧΕΠ ορίζεται η 30/06/2020.

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 422

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση δαπάνης για προμήθεια υγειονομικού υλικού,Π.Ε. Φωκίδας
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.59749/983/17-03-2020

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

Η κα Μπατζελή ανέφερε “Να διευκρινιστεί γιατί το θέμα κάλυψης έκτακτων αναγκών Φωκίδας είναι στην
ενότητα ΔΑΠΑΝΕΣ και των άλλων ΠΕ στην ενότητα ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. Να συζητηθούν όλα μαζί και
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η χρηματοδότηση του να γίνει από το έκτακτο ποσό-τον ίδιο κωδικό- όπως και των άλλων ΠΕ όπως
αναφέρονται στα θέματα 30,31,32.”

Ο κ. Σπανός επεσήμανε στον κ. Τασιό ότι η συγκεκριμένη δαπάνη καλό θα ήταν να μπει στον κωδικό
που αφορά δαπάνες για κορωνοϊό.

Ο κ. Αναγνωστάκης ανέφερε να το ψηφίσουν ως έχει και οι υπόλοιπες δαπάνες που θα έρθουν να
εντάσσονται στον σωστό κωδικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη δαπάνη για προμήθεια υγειονομικού υλικού λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού και
συγκεκριμένα των κατωτέρω υλικών:

1) Αδιάβροχη ρόμπα με μακριά μανίκια(χειρουργική) 50 τεμάχια 675,00 €
2) Γυαλιά ευρέως οπτικού πεδίου 3 -//- 18,00 €
3) Μάσκες FFP2 50 -//- 1.700,00 €
4) Γάντια Νιτριλίου 20 κουτιά 170,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 2.563,00 €

Η δαπάνη αυτή βαρύνει τον κωδικό 1211: ΄΄προμήθεια υγειονομικού και ιατρικού υλικού΄΄.

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 423

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2020(ειδικός φορέας 073)για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους
2020

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 59565/2273/17-03-2020
έγγραφο της Δ/σης 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 την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών, ΠΕ
Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020 , ως κατωτέρω:

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

1

Δαπάνη για συντήρηση /
επισκευή στα ρολά
(παντζούρια) παραθύρων
και πορτών των κτιρίων
της Π.Σ.Ε. / Π.Ε. Φθιώτιδας

Έγγραφο 4077/177/9-1-2020
Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος &
Υποδομών

02.01.073.0869.
01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

100,00

2

Δαπάνη για συντήρηση-
επισκευή-εγκατάσταση
κλιματιστικών μονάδων
των κτιρίων της Π.Ε.
Φθιώτιδας Π.Σ.Ε.

Έγγραφο

02.01.073.0869.
01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

6.000,00 58.000,00 47.798,67 10.201,33

ΑΔΑ: 6ΣΑΣ7ΛΗ-ΗΑΗ



40

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 424

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση της υπ’ αριθ. 47943/106/06-03-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας
περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων. (Βροχοπτώσεις από
04/03/2020),Π.Ε. Ευρυτανίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 56998/133/12-03-2020
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας) προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή επεσήμανε τα εξής: “Συμφωνούμε αλλά θα πρέπει να ομογενοποιηθεί ο τρόπος
λειτουργίας και αποφάσεων μεταξύ των ΠΕ. Με βάση και την νέα νομοθεσία για την Πολιτική Προστασία
και των αρμοδιοτήτων των Τεχνικών Υπηρεσιών, είναι σκόπιμο να ξεκαθαριστούν ορισμένα θέματα
λήψης αποφάσεων ,λειτουργίας ,παρακολούθησης και πληρωμών. Στο έγγραφο 25β και παραγ.3 που
ορίζονται οι όροι της μίσθωσης αναφέρεται ότι την παρακολούθηση του έργου και των ωρών/ημερών το
έχουν οι Υπηρεσίες.
Στο θέμα όμως 26 στο αντίστοιχο έγγραφο 26β και στην αντίστοιχη παραγ. περί όρων μίσθωσης η
προβλεπόμενη διαδικασία φαίνεται να είναι διαφορετική τουλάχιστον στην διατύπωση της. Εκτιμώ ότι και
στις δυο αποφάσεις πρέπει να είναι ίδιες οι διαδικασίες ,δηλ να ορίζονται σε συνεργασία με τις
υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας και των Τεχνικών Υπηρεσιών.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’αριθμ. 47943/106/06-03-2020 απόφαση του ΑντιπεριφερειάρχηΕυρυτανίαςπερί διάθεσης
πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων. (Βροχοπτώσεις από
04/03/2020),Π.Ε. Ευρυτανίας με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Του ΜΕ 86702 Ι.Χ. μηχανήματος έργου τύπου εκσκαφέα, ιδιοκτησίας ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

για τη διευθέτηση της κοίτης των υδατορεμάτων στην θέση Ασφάκα, Κρούνα, και Αγία Παρασκευή ΔΕ
Αγράφων για την προστασία υφιστάμενων τεχνικών και ιδιοκτησιών.

(β) Του ME 92780 IX μηχανήματος έργου τύπου φορτωτή, και το φορτηγό όχημα IT 1988,
ιδιοκτησίας ΓΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ για τη διευθέτηση της κοίτης των υδατορεμάτων στην θέση Ασφάκα,
Κρούνα, και Αγία Παρασκευή ΔΕ Αγράφων για την προστασία υφιστάμενων τεχνικών και ιδιοκτησιών.

(γ) Του ME 63047 ΙΧ μηχανήματος έργου τύπου φορτωτή και το φορτηγό όχημα ΚΗΑ 5629,
ιδιοκτησίας ΚΑΚΟΥ ΘΩΜΑ για τη διευθέτηση της κοίτης του υδατορέματος στην θέση Πλατανιάς ΤΚ
Κέδρων για την προστασία υφιστάμενων τεχνικών και ιδιοκτησιών.

(δ) Του ΜΕ 122724 ΙΧ μηχανήματος έργου τύπου εκσκαφέα, ιδιοκτησίας ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

43839/1949/25/2/2020
Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος &
Υποδομών

3

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της Π.Σ.Ε.
στο Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά (Τριμελές
Θ΄Τμήμα ) (έφεση
“ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Α.Ε.”)

Έγγραφο 18023/96/10-3-
2020 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 720,44 100.000,00 61.015,00 38.985,00

6.820,44
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για την διευθέτηση της κοίτης του υδατορέματος στην θέση Πλατανιάς ΤΚ Κέδρων για την προστασία
υφιστάμενων τεχνικών και ιδιοκτησιών.

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.

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 425

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση της υπ’ αριθ. 58109/177/16.03.2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας
περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών(χιονοπτώσεις - παγετός από
την 16/3/2020),Π.Ε. Φθιώτιδας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 58951/178/16-03-2020
έγγραφο της Αυτοτελούς 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’ αριθ. 58109/177/16.03.2020απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας περί διάθεσης
πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών(χιονοπτώσεις - παγετός από την
16/3/2020),Π.Ε. Φθιώτιδας με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:
1.- Η απευθείας μίσθωσης των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεσης εργασιών :
1) 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
2) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 79222 ιδιωτικού μηχανήματος, 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.
3) 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 Επ.Ο Περιβόλι - Κυριακοχώρι - Μάρμαρα.
4) Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 96273 ιδιωτικού μηχανήματος, 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.”
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
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(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 , προϊστάμενων 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 »

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 426

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου:<<Εργασίες Αποχιονισμού στο Εθνικό και
Επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων 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. 58255/2656/16-03-2020
έγγραφο του 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 τις παρακάτω δαπάνες στις εταιρείες:

1. CERMA JANI “ για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην Επαρχιακή Οδό
Αμφίκλειας - ΧΚ Παρνασσού, η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των
3.248,80 € με Φ.Π.Α. 24%.
2. ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ “ για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας στην Ε.Ο.
Λαμίας - Δομοκού και στην Επ.Ο Καστανιά - Νεοχώρι, η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας,
ανέρχεται στο ποσό των 781,20 € με Φ.Π.Α. 24%.

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 427

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες Αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & Αντιμετώπιση Εκτάκτων 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. 59227/2689/17-03-2020
έγγραφο του Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Η κα Μπατζελή επεσημανε “ψηφίζουμε ναι αλλά να συμπληρωθεί η εισήγηση με ημερομηνίες
στους πίνακες”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες στις εταιρείες:

1. ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της ΕΟ Λαμίας - Καρπενησίου, η δε
δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 4.736,80 € με Φ.Π.Α. 24%.
2. ΣΙΛΕΒΙΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ για τον αποχιονισμό στην Επ. Οδό Σπερχειάδας - Περιβόλι - Μάρμαρα
της Δ.Ε. Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης, η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται
στο ποσό των 595,20 € με Φ.Π.Α. 24%.

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 428

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες Αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & Αντιμετώπιση Εκτάκτων 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. 57224/2626/13-03-2020
έγγραφο του Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Δεν έχουμε αντίρρηση.
Επαναλαμβάνουμε για τελευταία φορά…. οι τίτλοι των θεμάτων αλλά και οι εισηγήσεις θα πρέπει να
αναφέρουν διακριτά τις ημερομηνίες χρησιμοποίησης των ειδικών υπηρεσιών ιδιωτικών μηχανημάτων.”

Η κα Μπατζελή ανέφερε “Ψηφίζουμε θετικά αλλά να συμπληρωθεί η εισήγηση με τις ημερομηνίες των
έργων/γεγονότων.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες στις εταιρείες:

1. ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ “ για το αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην
Επαρχιακή Οδό Παύλιανη - όρια Νομού - Καστριώτισσα – Δάφνη, η δε δαπάνη της συγκεκριμένης
εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 2.011,90 € με Φ.Π.Α. 24%.
2. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ για την μεταφορά του υπ. αριθμ. ΜΕ 114341 ιδιωτικό μηχάνημα τύπου
φορτωτή λαστιχοφόρου ιδιοκτησίας ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ, η δε δαπάνη της συγκεκριμένης
εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 1.140,80 € με Φ.Π.Α. 24%.
3. ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ για τον αποχιονισμό στο οδικό δίκτυο της Ε.Ο. Αταλάντη – Έξαρχος -
Καλαπόδι - Ζέλι - όρια Νομού και την φόρτωση άλατος στην προσωρινή θέση άλατος Αταλάντης του
Δήμου Λοκρών, η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 2.672,20 € με
Φ.Π.Α. 24%.
4. ΜΠΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου στην Ε.Ο Αταλάντη - Καλαπόδι-
Ζέλι-Σφάκα, η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 496,00 € με Φ.Π.Α.
24%.

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 429

Η κα Μπατζελή πριν από τη συζήτηση της επόμενης ομάδας θεμάτων ανέφερε τα εξής: “Θέματα
30ο ,31ο,32ο:Συμφωνούμε ενώ θα πρέπει να αποσαφηνιστεί από ποιους κωδικούς θα γίνεται η
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χρηματοδότηση τους ,ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των παρεμβάσεων και των
χρηματοδοτήσεων .Πολιτικής προστασίας και κωδικού 5255;”

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση της υπ’ αριθ.58025/175/13.03.2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω COVID-19)

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 59255/183/17-03-2020
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας) προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε “Δεν εγκρίνουμε τις δαπάνες για ιδιωτικές υπηρεσίες φύλαξης και
καθαριότητας…. Που συνιστούν ενοικίαση προσωπικού, που είναι μορφή ιδιωτικοποίησης…..
ΝΑΙ…. Στα υπόλοιπα.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 58025/175/13.03.2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας περί
διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας λόγω COVID-19) με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Η απευθείας ανάθεση των παρακάτω παροχή υπηρεσιών και προμήθειας υλικών :
Α.- Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ελέγχου εισόδου στα κτίρια της ΠΣτ.Ε. ήτοι στο α) Διοικητήριο Π.Ε.
Φθιώτιδας, β) Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας , γ) Διεύθυνση
Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας στην .”, με τον διακριτικό τίτλο
«GROUPCENTERHELLAS-SECURITYENERGIEE.E.,με Α.Φ.Μ. 998919999, Δ.Ο.Υ. Λαμίας, με έδρα
την Λαμία - Λ. Καλυβίων 140,. με τιμή 1.358,04 € ανά κτίριο για ένα μήνα.

Β.- Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και απολύμανσης κοινόχρηστων χώρων και λείων επιφανειών
που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. πόμολα, χερούλια, κουπαστές , ανελκυστήρες, φωτοτυπικά , πρίζες,
κλπ) με καθαριστικά ειδικά για απολύμανση στη εταιρεία «ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», με
δ .τ“ΚΑΘΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΥ” με ΑΦΜ: 997947896, Δ.Ο.Υ.: Λαμίας, Ταχ. Δ/νση Σ.Σ.
Λιανοκλαδίου Τα κτίρια που περιλαμβάνονται είναι το α) Διοικητήριο Π.Ε. Φθιώτιδας, β) Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας , γ) Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
Π.Ε. Φθιώτιδας με τιμή 80,00 € ανά κτίριο ανα ημέρα. και δ) Κέντρο προσωρινής φιλοξενίας
προσφύγων στην ΤΚ Θερμοπυλών του Δήμου Λαμιέωνμε τιμή 100,00 € ανα ημέρα.

Γ.- Προμήθεια αναλωσίμων ειδών γενικής χρήσης (θερμόμετρα , υλικά οριοθέτησης περιοχών , γάντια
μιας χρήσης κα) για την εφαρμογή των προληπτικών μέτρων προκειμένου να διασφαλιστούν η δημόσια
υγεία των εργαζομένων και των επισκεπτών πολιτών , η διασφάλιση της λειτουργίας των Υπηρεσιών
της Περιφέρειας και η λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19 στην ατομική
επιχείριση “ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΖΑΒΛΑΓΚΑΣ”,με ΑΦΜ 112405925/Δ.Ο.Υ. Λαμίας, Ταχ. Δ/νση Μ.
Αλεξάνδρου 3 & Αντώνη Τρίτση, 35131

2. Η δέσμευση των πιστώσεων για τις παραπάνω εργασίες και προμήθειες θα βαρύνουν τις πιστώσεις
του ΕΦ 01 073 ΚΑΕ 5152.01 μέχρι το ποσό των 20.000,00€.
2. -Οι όροι και οι προϋποθέσεις εργασίας των απασχολούμενων στις ανωτέρω εργασίες αποτελεί
υποχρέωση του αναδόχου και οι δαπάνες αγοράς μέσων ατομικής προστασίας (γαντια μιας χρήσης,
στολή εργασίας κλπ) ή/και καθαριστικών βαρύνουν τον εργοδότη.
3. Η παραλαβή των ανωτέρω υπηρεσιών και υλικών θα γίνεται από τις αντίστοιχες αρμόδιες
επιτροπές παραλαβής ανά κτίριο με μέριμνα των Προίσταμένων των Υπηρεσιών και του Γενικού
Διευθυντή εσωτερικής λειτουργίας
4. Η πληρωμή των αναδόχων θα γίνεταιαπό τις πιστώσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μετά από
την παραλαβή των παραδοτέων υπηρεσιών/υλικών, εντός των νόμιμων προθεσμιών από την
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προσκόμιση των απαιτούμενων για την πληρωμή δικαιολογητικών που προβλέπονται από το άρθρο
200 παρ. 1-4 Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Η προμήθεια των ειδών του (Γ) προμηθευτή ,επειδή είναι αδύνατο να εκτιμηθούν τόσο σχετικά με το
είδος τους , όσο και ποσοτικά θα παραγγέλονται τμηματικά από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Π.Π.
της Π.Ε. Φθιώτιδας κατόπιν εισήγησης των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων και θα διατίθενται
ανάλογα στις αρμόδιες υπηρεσίες και θα εκκαθαρίζονται συνολικά σε τακτά χρονικά διαστήματα.
6. Η συμπλήρωση του μητρώου ιδιωτών που έχει εγκριθεί με την υπ. Αριθμ. 84 απόφαση της Ο.Ε
(πρακτικό υπ. Αριθμ. 3 της 21/1/2020 ΑΔΑ: ΩΗΜΧ7ΛΗ-349) με τις ανωτέρω επιχειρήσεις ως παρακάτω:

134 Ι.Ε.Π.ΥΑ. ΑΡ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε 998919999 ΛΑΜΙΑ

135 ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 997947896 ΛΑΜΙΑ

136 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΖΑΒΛΑΓΚΑΣ 112405925 ΛΑΜΙΑ

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 430

ΘΕΜΑ 31ο :Έγκριση της υπ’ αριθ. 59967/185/18.03.2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (Μέτρα
προστασίας της Δημόσιας Υγείας λόγω COVID-19)

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 60512/231/19-03-2020
έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας) προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε “Δεν έχουμε αντίρρηση……
Διερωτόμαστε, όμως, γιατί η Περιφέρεια δεν έχει στα πλαίσια της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ υπηρεσία
απολύμανσης, που πρέπει να γίνεται μόνιμα και με συγκεκριμένο πρόγραμμα.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 59967/185/18.03.2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας περί
διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (Μέτρα προστασίας της Δημόσιας
Υγείας λόγω COVID-19) με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

1.Η απευθείας ανάθεση για:
Α. Προμήθεια αναλωσίμων ειδών γενικής χρήσης (θερμόμετρα , υλικά οριοθέτησης περιοχών , γάντια
μιας χρήσης κα) για την εφαρμογή των προληπτικών μέτρων προκειμένου να διασφαλιστούν η δημόσια
υγεία των εργαζομένων και των επισκεπτών πολιτών , η διασφάλιση της λειτουργίας των Υπηρεσιών
της Περιφέρειας και η λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid-19 στην ατομική
επιχείρηση “Κ. ΜΑΝΙΩΤΗΣ - Μ. ΔΗΜΟΤΣΗ Ο.Ε.”με ΑΦΜ 997917110 / Δ.Ο.Υ. Λαμίας, Ταχ. Δ/νση
οικισμός Τατάτσας Δήμου Λαμιέων , ΤΚ 35131
Β. Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης των κτιρίων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της ΠΕ Φθιώτιδας,
προκειμένου να διασφαλιστούν η δημόσια υγεία των εργαζομένων και των επισκεπτών πολιτών, η
διασφάλιση της λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας και η λήψη μέτρων αποφυγής της
διάδοσης του κορωνοϊού covid-19 στην κάτωθι επιχείρηση :
με την επωνυμία “VΕTERY SERVICEHELLAS”ΑΡΓΥΡΙΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, που εδρεύει στην
Λαμίας, Ψωμά 13, Τ.Κ. 35100 - Λαμία, με ΑΦΜ: 998918063, ΔΟΥ: Λαμίας, νομίμως εκπροσωπούμενης
από τον Νικόλαο Αργυρίου.
2. Ηδέσμευση των πιστώσεων για τις παραπάνω εργασίες και προμήθειες θα βαρύνουν τις πιστώσεις
του ΕΦ 01 073 ΚΑΕ 5152.01 μέχρι του ποσού των 3.000,00€ για τις εργασίες της (Β) παρ/φου .
3.Η προμήθεια των ειδών του (Α) προμηθευτή ,επειδή είναι αδύνατο να εκτιμηθούν τόσο σχετικά με το
είδος τους , όσο και ποσοτικά θα παραγγέλλονται τμηματικά από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Π.Π.
της Π.Ε. Φθιώτιδας κατόπιν εισήγησης των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων και θα διατίθενται
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ανάλογα στις αρμόδιες υπηρεσίες και θα εκκαθαρίζονται συνολικά σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η
εντολή εκτέλεσης των εργασιών της (Β) παρ/φου θα γίνεται την Δ/νση Δημόσιας υγείας και η παραλαβή
των υπηρεσιών της (Β) παρ/φου θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Φθιώτιδας και με την επίβλεψη του Προϊσταμένου
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Π.Στ.Ε
4.Η πληρωμή των αναδόχων θα γίνεταιαπό τις πιστώσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μετά από
την παραλαβή των παραδοτέων υπηρεσιών, εντός των νόμιμων προθεσμιών από την προσκόμιση των
απαιτούμενων για την πληρωμή δικαιολογητικών που προβλέπονται από το άρθρο 200 παρ. 1-4 Ν.
4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία.
5.Η συμπλήρωση του μητρώου ιδιωτών που έχει εγκριθεί με την υπ. Αριθμ. 84 απόφαση της Ο.Ε
(πρακτικό υπ. Αριθμ. 3 της 21/1/2020 ΑΔΑ: ΩΗΜΧ7ΛΗ-349) με τις ανωτέρω επιχειρήσεις ως παρακάτω:

137 Κ. ΜΑΝΙΩΤΗΣ - Μ. ΔΗΜΟΤΣΗ Ο.Ε 997917110 ΛΑΜΙΑ
138 VΕTERY

SERVICEHELLAS”ΑΡΓΥΡΙΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣ
& ΣΙΑ Ε.Ε

998918063 ΛΑΜΙΑ

6.Οι όροι και οι προϋποθέσεις εργασίας των απασχολούμενων στις ανωτέρω εργασίες και επιχειρήσεις
αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου και οι δαπάνες αγοράς μέσων ατομικής προστασίας (γάντια μιας
χρήσης, στολή εργασίας κλπ) ή/και καθαριστικών, απολυμαντικών βαρύνουν τον εργοδότη.

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 431

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση της υπ’ αριθ.58325/136/16.03.2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίαςσχετικά με παροχή υπηρεσιών security για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών
και των άμεσων κινδύνων λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, τον περιορισμό της
διάδοσής του και τη λήψη συναφών και αναγκαίων μέτρων,Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 58395/200/17-03-2020
έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Δεν εγκρίνουμε τις δαπάνες για ιδιωτικές υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας….
Που συνιστούν ενοικίαση προσωπικού, που είναι μορφή ιδιωτικοποίησης.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την υπ’ αριθ.58325/136/16.03.2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίαςσχετικά με παροχή υπηρεσιών security για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών
και των άμεσων κινδύνων λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, τον περιορισμό της
διάδοσής του και τη λήψη συναφών και αναγκαίων μέτρων,Π.Ε. Ευρυτανίας με την οποία
αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Η παροχή υπηρεσιών security για τα κάτωθι κτήρια της ΠΕ Ευρυτανίας:
i. Κεντρικό Διοικητήριο, Γ. Καραϊσκάκη 1
ii. Δ/νση Μεταφορών – ΚΤΕΟ, 2ο Χλμ ΕΟ Καρπενησίου – Λαμίας
iii. Δ/νσεις Κτηρίου ΟΑΕΔ, Περιοχή Προφήτης Ηλίας
iv. Δ/νση Τεχνικών Έργων, Κατσαντώνη 2
v. Αγροτικό Κτηνιατρείο, οδός Καραπιπέρη
κατά την διάρκεια λειτουργίας των ανωτέρω υπηρεσιών με τιμή 8 € με ΦΠΑ την ώρα, από την
εταιρία Κων/νος Τσιάκας, Υπηρεσίες Φύλαξης, ΑΦΜ 133660821.

2. Η δαπάνη θα καλυφθεί απολογιστικά σε βάρος του ΚΑΕ 5151 του φορέα 073 Δαπάνες
Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών.

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 432
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Στο τέλος της συνεδρίασης κ. Αναγνωστάκης επεσήμανε να εξεταστεί η περίπτωση της τηλεργασίας
για τους υπαλλήλους της Περιφέρειας.

Η κα Μπατζελή συμφώνησε με τον κ. Αναγνωστάκη και ανέφερε ότι καλό θα ήταν να εξεταστεί η εκ
περιτροπής εργασία και η τηλεργασία για τη διαφύλαξη της υγείας των υπαλλήλων και των οικογενειών
τους.

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 Ουρανία Ντριβαλά

Δημήτριος Βουρδάνος

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Μαρία Αναγνώστου

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Κατερίνα Μπατζελή

Αναστάσιος Χρονάς
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