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ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής
του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Αρ. τηλεφ.
Αρ. FAX
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: Λ. Καλυβίων 2
: 35 132 Λαμία
: Ιππολύτη Μπαλκούρα
: 22313-54706
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 3ης Μαρτίου 2020
Αριθμός Πρακτικού 8

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 3 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε
(τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 200/1-09-
2019 (ΑΔΑ: 69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό
την Προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού. Δυνάμει της υπ΄αριθμ.
(οικ.) 46191/318/27-02-2020 πρόσκλησής του, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή κλήθηκε να αποφασίσει επί
των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 7/20-02-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση έφεσης του Σπυρίδωνος Κολοβατιανού,
ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση έφεσης της εταιρείας με την επωνυμία “ΑΦΟΙ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού
Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Β΄).

ΘΕΜΑ 4ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 11/2020 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΘΕΜΑ 5ο: Εξέταση αιτήματος του Θεοδώρου Μελετίου για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς.

ΘΕΜΑ 6ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 764/2019 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Χαλκίδας.
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ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών για την κατασκευή του
υποέργου: Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας 2020-
2021», προϋπολογισμού 200.000 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Βοιωτίας».

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού και
σηματοδότησης οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας, για τα έτη 2020-2022», προϋπολογισμού
500.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Eργασίες συντήρησης & αναβάθμισης στο
δημοτικό στάδιο Xαλκίδας - β’ φάση», προϋπολογισμού 134.801,90 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου: «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. Ψαχνά – Προκόπι (γ’ φάση)»,
προϋπολογισμού 3.000.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Εύβοιας».

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων
και ποταμών περιοχής δήμων Χαλκιδέων & Διρφύων – Μεσσαπίων», προϋπολογισμού
1.800.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων
και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών από φερτά υλικά της Π.Ε. Εύβοιας».

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
υποέργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου περιοχής κεντρικής και νότιας Εύβοιας για τα έτη 2019-
2020», προϋπολογισμού 920.743,13 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Εύβοιας».

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση των ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων σε θέσεις που
συναντούν το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ,
αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Ανακαίνιση μουσικού σχολείου Λαμίας», προϋπολογισμού 330.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Συντήρηση - εξωραϊσμός - αισθητική αποκατάσταση εξωτερικών επιφανειών Ιερού Ναού
Παναγίας Δέσποινας πόλεως Λαμίας», προϋπολογισμού 90.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και ανάδειξη νέου προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση φθορών γεφυρών, κάτω διελεύσεων και τεχνικών στο
εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού 270.000,00 € με ΦΠΑ, λόγω
οψιγενών μεταβολών του αρχικού μειοδότη.

ΘΕΜΑ 17ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 131/5-02-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης του πρακτικού ΙΙ και κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
έργου: «Αποκατάσταση στηθαίων και πινακίδων στις εθνικές και επαρχιακές οδούς»,
προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
υποέργου: «Αποκατάσταση ορεινών οδικών αξόνων λόγω καθιζήσεων και καταστροφών από
θεομηνίες», προϋπολογισμού 4.500.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου
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Π.Ε. Φωκίδας».

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού
διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια δομικών υλικών», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ,
Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Τεχνικά - ασφαλτόστρωση οδικού
δικτύου Διπόταμα - Χελιδόνα από Χ.Θ.+4.700 έως +5.700», προϋπολογισμού 280.000,00 € με
ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση
επαρχιακών οδών περιοχής δήμου Καρύστου», Π.Ε. Εύβοιας.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρακτικών 1 & 2 και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού
διαγωνισμού για τις “Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier), για την κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, τα έτη 2020 - 2021,
συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, για την ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για την υλοποίηση της
εφαρμογής του αντικειμένου της κολύμβησης, στο πλαίσιο του μαθήματος της φυσικής αγωγής
της Γ΄ και Δ΄τάξης του Δημοτικού, του Γ΄ τριμήνου, το σχολικό έτος 2019 - 2020, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 26ο: Τροποποίηση – διόρθωση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας με
αναδρομική ισχύ, για τα σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020.

ΘΕΜΑ 27ο: Τροποποίηση – διόρθωση του δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της Π.Ε.
Εύβοιας με κωδικό 846, ως προς την ονομασία του, για το σχολικό έτος 2019-2020.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση συμπληρωματικού ποσού για την πληρωμή της μεταφοράς μαθητών της
Π.Ε. Εύβοιας με ειδικά μαθητικά δελτία, για το διάστημα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020.

ΘΕΜΑ 29ο: Ενεργοποίηση ποινικής ρήτρας σε ανάδοχο μεταφορέα μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας
για τη μη τήρηση των όρων της σύμβασης και τη μη ορθή εκτέλεση του δρομολογίου με κωδικό
368 «Πλατανιστός – Κάρυστος & επιστρ.».

ΘΕΜΑ 30ο: Αλλαγή επωνυμίας σε σύμβαση μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια
εξοπλισμού πιλοτικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρικών φαινομένων στον
Σπερχειό ποταμό», Π.Ε. Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 44.000,00 € με ΦΠΑ και β)
των όρων της σχετικής διακήρυξης.
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ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αλατιέρας», για τις ανάγκες του Τμήματος
Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στη Φθιώτιδα, προϋπολογισμού 28.520,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ανοικτού, διεθνή,
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες
των υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας και των νομικών προσώπων αρμοδιότητάς της, τα έτη 2020-
2023», συνολικού προϋπολογισμού 748.750,40 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 34ο: Χρονική παράταση της υπ΄ αριθμ. 164/2018 (ADAM 18SYMV003977122) σύμβασης
του υποέργου: «Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των αναβατήρων του
Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 35ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020,
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση απόδοσης λογαριασμών XEΠ και απαλλαγή υπολόγων για την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 37ο: Εξειδίκευση δαπανών από α) τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) και
β) τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2020,
για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 38ο: Εξειδίκευση δαπανών από α) τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για
την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων μετακίνησης και υπερωριών
υπαλλήλων και β) τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071),
Οικονομικού Έτους 2020, για την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων
μετακίνησης υπαλλήλων, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 39ο: Εξειδίκευση πίστωσης για την πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
(Ειδικός Φορέας 073) και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071),
Οικονομικού Έτους 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 40ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός
Φορέας 071), που αφορά πληρωμή δαπάνης της 38ης Εντολής Πληρωμής & Πιστοποίησης του
έργου: «Οδός Δομνίστα - Ροσκά - Πάντα Βρέχει - Όρια νομού - Ν.Α. Ευρυτανίας».

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση απόδοσης λογαριασμών XEΠ και απαλλαγή υπολόγων για την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 42ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020,
(Ειδικός Φορέας 073) & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, Οικονομικού Έτους
2020, (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση ΚΑΕ δαπανών του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
που χρήζουν εξειδίκευσης.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 40586/119/21-02-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
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Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(χιονοπτώσεις - παγετός).

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 35616/141/15-02-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(αποχιονισμός και ρίψη άλατος κατά την εκδήλωση καιρικών φαινομένων - χιόνια, παγετός - σε
οδούς αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, από 15-02-2020 έως 16-02-2020, στην ευρύτερη περιοχή
του Νομού Βοιωτίας (Αράχωβα – Λιβάδι – Σκαμνός – Χιονοδρομικό Κέντρο).

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 39876/156/20-02-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(αποχιονισμός και ρίψη άλατος κατά την εκδήλωση καιρικών φαινομένων - χιόνια, παγετός - σε
οδούς αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, από 20-02-2020 έως 23-02-2020, στην ευρύτερη περιοχή
του Νομού Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 136/7122/13-01-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων, για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (απομάκρυνση βράχων, μεταφορά μπάζων και καθαρισμός ρείθρων από
13/01/2020 στην Περιοχή Πύλης, ευθύνη της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας).

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 294071/938/30-12-2019 (ΑΔΑ: Ψ5ΕΩ7ΛΗ-3ΝΛ) & 12/1/2-1-
2020 (ΑΔΑ: Ψ8ΠΤ7ΛΗ-41Θ) αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης
πόρων και μέσων, για την αντιμετώπιση των συνεπειών από βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις
που έλαβαν χώρα από τις 28-12-2019 & 1-01-2020 αντίστοιχα στο Νομό Εύβοιας, λόγω
εκτάκτων καιρικών φαινομένων.

ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 39806/107/20-02-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(χιονοπτώσεις - παγετός από 20-02-2020).

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δαπάνης για τη διευθέτηση και διαμόρφωση της κοίτης του υδατορέματος
“Αλαργηνός”, στην περιοχή της ΤΚ Μεγαπλάτανου του Δήμου Λοκρών, στα πλαίσια εκτέλεσης
του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας».

ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δαπάνης για αποχιονισμούς οδικών δικτύων, στα πλαίσια εκτέλεσης του
έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας».

ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση δαπάνης για τον καθαρισμό της Επ.Ο Αμφίκλειας - ΧΚ Παρνασσού, στα
πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο &
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας».

ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση δαπάνης για την αποκατάσταση των αναβαθμών στην υποδομή των
βάσεων της γέφυρας του οδικού δικτύου στην οδό Περιβόλι - Κολοκυθιά - Αργύρια του Δήμου
Μακρακώμης, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας» (εξ΄αναβολής).

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

Αικατερίνη Καλαντζή, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Χαράλαμπος Σανιδάς, Χρήστος Δούρος,
Βασίλειος Σιαλμάς, Κατερίνα Μπατζελή, Αναστάσιος Χρονάς και Γεώργιος Σκούρας
(αναπληρωματικό μέλος του Δημήτριου Αναγνωστάκη).

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόμιμα, απουσίαζε ο κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης, ο
οποίος αναπληρώθηκε ως ανωτέρω.
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.

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

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

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

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε.

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Χρονάς έκανε λόγο για τις εξελίξεις γύρω από τον
Κοροναϊό, που προκαλούν σοβαρή ανησυχία σε όλο τον κόσμο και φυσικά στην περιοχή μας…
Ειδικά για την Στερεά Ελλάδα, ως “Λαϊκή Παράταξη”, ζητούν:
1. “Άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης, προκειμένου να στελεχωθούν πλήρως όλα τα δημόσια Κέντρα
Υγείας, νοσοκομεία, εργαστήρια και το ΕΚΑΒ. Να ανοίξουν όλες οι κλειστές κλίνες ΜΕΘ και οι
ανενεργές δομές υγείας.
2. Να μονιμοποιηθεί τώρα όλο το προσωπικό που εργάζεται με ελαστικές σχέσεις εργασίας,
επικουρικοί, ορισμένου χρόνου κ.λ.π. χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
3. Άμεσα να λειτουργήσουν σε 24ωρη βάση όλες οι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για
την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων.
4. Να εξασφαλιστεί η προμήθεια όλων των δημόσιων μονάδων υγείας σε φάρμακα, υγειονομικό
υλικό, είδη υγιεινής.
5. Τα ενδεικνυόμενα υλικά προφύλαξης (μάσκες, σαπούνια, αλκοολούχα αντισηπτικά κ.λπ.) να
διατεθούν από το κράτος δωρεάν στον πληθυσμό και ιδιαίτερα σε όλους τους χώρους που
υπάρχει συγχρωτισμός. Να παταχτεί η αισχροκέρδεια.
6. Να εξασφαλιστεί η ιατρική παρακολούθηση, η επαρκής υγιεινή και διατροφή σε προνοιακά
ιδρύματα, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, στα σχολεία και τις σχολές, στις
στρατιωτικές μονάδες, στις προσφυγικές δομές.
7. Να πάρει όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα Υγείας και Ασφάλειας για τους χώρους δουλειάς
και ιδιαίτερα για τις μονάδες υγείας, στο πλαίσιο της εργοδοτικής ευθύνης και να καλυφθούν όλα
τα κενά σε γιατρούς εργασίας και τεχνικούς ασφαλείας. Άμεση και επίσημη ενημέρωση όλου του
προσωπικού, όλων των κλάδων των μονάδων υγείας.
8. Να εξασφαλιστούν πρόσθετες άδειες με πλήρεις αποδοχές και ασφάλιση:
α) Σε όσους εργαζόμενους αρρωσταίνουν, προκειμένου να αναρρώσουν και για πρόληψη της
διασποράς.
β) Σε ένα μέλος της οικογένειας που έχει άρρωστο παιδί ή ηλικιωμένο ή αν είναι κλειστό το
σχολείο ή ο βρεφονηπιακός σταθμός.
9. Να αυξηθούν τα δρομολόγια όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς για αποφυγή του
συνωστισμού, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής”.

Τα μέτρα αυτά αποτελούν, σύμφωνα με τον κ. Χρονά, προτεραιότητα... “Δεν μπορεί να
υπάρξει αναμονή… Κανένας συμβιβασμός με τις ανάγκες της οικονομίας των επιχειρηματικών
ομίλων και των κερδών τους, την επιδημία που σαρώνει κοινωνικά δικαιώματα και ανάγκες. Όλα
αυτά να στηριχθούν αποκλειστικά σε δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς να αφήνουν κανένα περιθώριο
ανάπτυξης επιχειρηματικότητας και ιδιωτικό-οικονομικών κριτηρίων”.

Σημείωσε, επίσης, “την ιδιαίτερη φροντίδα που πρέπει να υπάρξει για την
παρακολούθηση των σχολείων και των σχολών και κάθε χώρου συγχρωτισμού εργαζομένων”.
Αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην σωστή και έγκαιρη ενημέρωση του πληθυσμού επισήμανε
την ανάγκη να είναι αντικειμενική… “Να μην καλλιεργεί φοβίες… Να μην αφήνονται περιθώρια
εξυπηρέτησης επιχειρηματικών στόχων ή αποπροσανατολιστικών επιδιώξεων”.

Με αυτό το περιεχόμενο προτείνεται να εκδοθεί δελτίο τύπου για την ενημέρωση του
λαού και να γίνει παρέμβαση στην Κυβέρνηση, το Υπουργείο Εσωτερικών και Υγείας.
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Ο κ. Χρονάς, στη συνέχεια, δήλωσε πως θεωρεί “πολιτικά σκόπιμο και αναγκαίο να
σημειώσει πως υπάρχουν πολλά ζητήματα από αυτά που έθεσαν σαν «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Υπάρχουν, επίσης, ζητήματα που έχουν τεθεί και
από άλλες πλευρές… Ακόμη και θέματα που η ίδια η Περιφερειακή Αρχή έχει κρατήσει για
επανεξέταση…”.

Σε αυτή τη βάση, ζητούν ως Παράταξη να προγραμματισθεί η εξέτασή τους μέχρι το
επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ειδική αναφορά έκανε, τέλος, ο κ. Χρονάς στην “ανάγκη συντονισμού και στον ενιαίο
τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, ώστε να διευκολυνθεί η
παρακολούθηση και ο έλεγχος των πράξεων της διοίκησης”. Στην προέκταση αυτής της λογικής,
ζητούν ως Παράταξη “να αποσαφηνιστούν οι προθέσεις και το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών
της Περιφερειακής Αρχής”.

*******************************

Η κα Μπατζελή δήλωσε πως “είναι πλέον αναγκαίο, όπως συζητηθούν στην Οικονομική
Επιτροπή αλλά και στο Περιφερειακό Συμβούλιο τα νέα δεδομένα για τον σχεδιασμό του νέου
αναπτυξιακού πλαισίου”. Η ίδια έχει στείλει προβληματισμούς και θέματα που “πρέπει να
εξετασθούν στα πλαίσια της 6ης εγκυκλίου σχετικά με τον σχεδιασμό των επενδύσεων το 2020
και για την περίοδο συνολικά 2020-23, τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν από την ψήφιση του
Ν/Σ σχετικά και με τις Αναπτυξιακές Εταιρείες των ΟΤΑ και το Γνωμοδοτικό Όργανο
Αναπτυξιακού σχεδιασμού. Πρόκειται για παρεμβάσεις, που πιθανά να μας υποχρεώσουν να
δρομολογήσουμε άμεσα αλλαγές σε αποφάσεις που είχαν ληφθεί σχετικά με την μετεξέλιξη των
Αναπτυξιακών Εταιρειών σε Νομαρχιακό επίπεδο, αλλά το σημαντικότερο όλων είναι οι πόροι
(49,9 εκ. ευρώ 2020) που έχουν κατανεμηθεί στην Π.Σ.Ε. και είναι λιγότεροι από άλλες
περιόδους. Και, φυσικά, πάντα μένει σε εκκρεμότητα η συζήτηση για τον συντονισμό και την
αποτελεσματική διαχείριση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων της Π.Σ.Ε.”.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 7/20-02-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το αριθμ. 7/20-02-2020 πρακτικό συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 270

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση έφεσης του Σπυρίδωνος Κολοβατιανού,
ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (ΤΤ.) 5333/27/18-02-
2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Πετρούλα

Κοντοχρήστου του Γρίβα, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 257], κάτοικο Λαμίας, επί της
οδού Αγίου Νικολάου, αρ. 6, η οποία έχει χειριστεί την υπόθεση σε πρώτο βαθμό και να την
εκπροσωπήσει στο Μονομελές Εφετείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 10ης Μαρτίου 2020 ή σε κάθε
μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 17 Νοεμβρίου 2017 και με
αριθμό κατάθεσης δικογράφου 32/2017 έφεση που άσκησε ο Σπυρίδων Κολοβατιανός,
συντάσσοντας και καταθέτοντας προτάσεις, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά
να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 448 € συν
ΦΠΑ 24% (= 107,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 555,52 €, η οποία προκύπτει ως
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εξής:
- Παράσταση και προτάσεις 288 € [149 € παράσταση συν 139 € προτάσεις], με βάση τον

πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι ποσό [80€

Χ 2 =] 160 €, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον δευτεροβάθμιου δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης.

Επί του θέματος, ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “συγκεκριμένος δικηγόρος από την Άμφισσα
έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας, με την οποία
έγινε δεκτή αγωγή του κατά της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του επιδικάστηκε σαν
δικηγορική αμοιβή το ποσό των 4.182 €..., υποστηρίζοντας πως πρέπει να πάρει πολύ
περισσότερα. Η έφεση εκδικάστηκε τον Σεπτέμβρη του 2018 και η απόφαση αναβολής
δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2019 προς δόξα του δικαστικού συστήματος της χώρας, ζητώντας
από την Περιφέρεια μέσα σε 60 ημέρες να προσκομίσει απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και
νομική γνωμοδότηση… Δεν έγινε τίποτε από τότε και ο αντίδικος επανέρχεται ζητώντας την
ολοκλήρωση της δίκης τώρα…”.

“Η δε εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας αναφέρεται απλά και μόνο στον ορισμό
δικηγόρου… Χωρίς να περιγράφει την ουσία της υπόθεσης και την θέση της Περιφέρειας…
Χωρίς να αναφέρει τις απαιτήσεις του δικηγόρου… Χωρίς να δικαιολογεί την καθυστέρηση των
υπηρεσιών της”.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Χρονάς δήλωσε πως συμφωνεί με τον ορισμό δικηγόρου,
που θα εναντιωθεί στις απαιτήσεις του αντιδίκου. Ζητούν, όμως, ως Παράταξη “να έλθουν άμεσα
επιπλέον διευκρινήσεις για την ουσία του θέματος, τις αιτίες του και φυσικά για την
καθυστερημένη αντίδραση των υπηρεσιών”.

Οι κ.κ. Μπατζελή και Σκούρας έδωσαν τη θετική τους ψήφο. Επισήμαναν, όμως, την
έλλειψη πλήρους και εμπεριστατωμένης ενημέρωσης από την αρμόδια υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 271

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση έφεσης της εταιρείας με την επωνυμία “ΑΦΟΙ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού
Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Β΄).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (ΤΤ.) 8837/49/18-02-
2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Γεώργιο

Λιανό του Κωνσταντίνου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 423], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Λεωσθένους, αρ. 2, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά
(Τμήμα Β΄), στη δικάσιμο της 4ης Μαρτίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την
εντολή να αποκρούσει την από 21 Ιανουαρίου 2019 και με αριθμό καταχώρησης δικογράφου
ΠΡ25/22 Ιανουαρίου 2019 προσφυγή που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία “ΑΦΟΙ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται για την
υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 501 € συν
ΦΠΑ 24% (= 120,24), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 621,24 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:

- Παράσταση και υπόμνημα 341 € [256€ παράσταση συν 85€ υπόμνημα - προτάσεις],
με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 € ανά ώρα, ήτοι ποσό
[80 Χ 2 =] 160 € για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου δικαστηρίου.
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Επί του θέματος, ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “η συγκεκριμένη εταιρεία, ανάδοχος του
έργου: «Επισκευή, συντήρηση, βελτίωση των εγκαταστάσεων, κατασκευή οικίσκων και δικτύου
πυρόσβεσης, εξοπλισμός στις κατασκηνώσεις Α’ και Β’ Καμένων Βούρλων» άσκησε προσφυγή
κατά της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», με την οποία ζητά να ακυρωθεί η παράλειψη των
υπηρεσιών της Περιφέρειας να αποφανθούν επί αιτήματός της για αποκατάσταση θετικών ζημιών
και να αναγνωριστεί ότι τής οφείλεται ως αποζημίωση για την αποκατάσταση των ζημιών αυτών
το ποσό των 20.693 €”.

Πριν από όλα, ως Παράταξη, ζητούν την άποψη της Τεχνικής υπηρεσίας, που έχει
αναγνωρίσει το βάσιμο των λόγων που επικαλείται η εταιρεία και έχει συμφωνήσει με την
διακοπή των εργασιών, αλλά δεν απάντησε στην αίτηση θεραπείας που υποβλήθηκε μετά την
διάλυση της εργολαβίας…

Σε αυτή τη βάση, ο διορισμός δικηγόρου κρίνεται απαραίτητος, όπως και ο
προσδιορισμός του τι ο ίδιος θα ισχυρισθεί.

Η κα Μπατζελή τόνισε πως “η εισήγηση των υπηρεσιών δεν είναι σαφής, δεν
αναφέρονται οι λόγοι που δεν εγκρίθηκαν οι εργασίες από την Αποκεντρωμένη, ενώ υπήρχε και
το χρονικό περιθώριο να φέρουν το θέμα νωρίτερα στην Οικονομική Επιτροπή, ώστε να
συζητηθούν εναλλακτικές προτάσεις”. Επισήμανε, συγχρόνως, “τη σιωπή με την οποία η αρμόδια
υπηρεσία εμμέσως αποδέχτηκε τις κινήσεις, που έπρεπε να έχει κάνει”. Στη συνέχεια, αφού
κατέθεσε ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία της Νομικής Υπηρεσίας, τόνισε τα ζητήματα που
προκύπτουν λόγω των κενών των υπηρεσιών. Τελειώνοντας, η κα Μπατζελή δήλωσε πως
ψηφίζει θετικά, αλλά ως Παράταξη επιφυλάσσονται για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Οι κ.κ. Σκούρας και Δούρος δήλωσαν πως έπρεπε να υπάρχουν οι απόψεις της Τεχνικής
Υπηρεσίας, ενώ ο κ. Δούρος συνέχισε επισημαίνοντας για άλλη μια φορά το μεγάλο πρόβλημα
της Νομικής Υπηρεσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από αίτημα των μελών της Επιτροπής, ο Αναπληρωτής
Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών
και Μεταφορών Π.Σ.Ε., κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, δεσμεύτηκε ότι θα στείλει σχετικό
ενημερωτικό σημείωμα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 272

ΘΕΜΑ 4ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 11/2020 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λαμίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (ΤΤ.) 20481/112/18-
02-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Να μην ασκηθεί το ένδικο μέσο της έφεσης κατά της υπ΄αριθμ. 11/2020 απόφασης του

Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην ως άνω
εισήγηση.

Ο κ. Σκούρας επισήμανε την έλλειψη νομικής γνωμοδότησης.
Η κα Μπατζελή ανέφερε πως “πρόκειται για σύμβαση που υπογράφτηκε χωρίς την

έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής. Υπήρξε καθυστέρηση συζήτησης στην Επιτροπή, καθώς η
σύμβαση έχει λήξει επί της προηγούμενης αρχής και συζητείται σήμερα, εφόσον έχει γίνει
προσφυγή στο Πρωτοδικείο Λαμίας”. Η ίδια δήλωσε πως “δεν μπορεί να επαναληφθεί κάτι τέτοιο,
να υπογράφονται δηλαδή συμβάσεις με τον Περιφερειάρχη και να μην περνάνε μετά από την
Οικονομική Επιτροπή. Η διαδικασία συζήτησης των θεμάτων στην Επιτροπή πρέπει να
επισπευσθεί και να υπάρχει συντονισμός των υπηρεσιών”. Τελειώνοντας η κα Μπατζελή,
επισήμανε το σημείο 4. της εισήγησης, το οποίο θεωρεί “απαράδεκτο”. Ως Παράταξη, ωστόσο
ψηφίζουν θετικά, εφόσον το έργο της σύμβασης έχει υλοποιηθεί και παραδοθεί.
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Στη συνέχεια, ο κ. Δούρος δήλωσε πως “πρέπει να ζητηθούν ευθύνες από τις υπηρεσίες
της Περιφέρειας, τις οποίες οφείλει να ελέγχει η Επιτροπή, αλλά και η Πολιτική ηγεσία. Δεν γίνεται
η Οικονομική Επιτροπή να νομιμοποιεί τα λάθη των υπηρεσιών”.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “η δικηγορική εταιρεία «Γεώργιος Δ. Ανδρέου - Δημήτριος Γ.
Ανδρέου και συνεργάτες» άσκησε αγωγή επί της οποίας εκδόθηκε απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λαμίας, που την έκανε δεκτή, υποχρεώνοντας την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»
να τής καταβάλει το ποσό των 21.261 € για παρασχεθείσες νομικές υπηρεσίες. Αν όντως
προσέφερε αυτές τις υπηρεσίες, διερωτάται ο κ. Χρονάς, γιατί δεν την πλήρωσε η Περιφέρεια
χωρίς δικαστήρια, για να γλυτώσουν τόκους και δικαστικά έξοδα…; Με ποια κριτήρια, επίσης, ο
εισηγητής εκτιμά πως η προσφυγή της Περιφέρειας σε δεύτερο βαθμό δεν θα τελεσφορήσει…;

Σε αυτή την λογική έδωσε τη θετική του ψήφο, περιμένοντας ωστόσο σχετικές
απαντήσεις.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 273

ΘΕΜΑ 5ο: Εξέταση αιτήματος του Θεοδώρου Μελετίου για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (ΤΤ.) 43356/230/25-

02-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Να γίνει αποδεκτό το αίτημα του Θεοδώρου Μελετίου για εξωδικαστική επίλυση της

διαφοράς - όπως αυτή διατυπώθηκε - προς την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», με την
καταβολή του ποσού της απαίτησης, ήτοι 982,70 €.

Ο κ. Χρονάς διερωτήθηκε, “γιατί δεν πληρώθηκε ο δικαστικός επιμελητής, όταν
προσέφερε τις υπηρεσίες του”... Ωστόσο, δεν έχουν αντίρρηση ως Παράταξη στον προτεινόμενο
εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 274

ΘΕΜΑ 6ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 764/2019 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Χαλκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 39946/65/20-02-
2020 έγγραφο του γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Να μην ασκηθεί το ένδικο μέσο της έφεσης κατά της με αριθμό 764/2019 απόφασης του

Ειρηνοδικείου Χαλκίδας, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην ως άνω εισήγηση.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως πρόκειται για αιτήματα εργαζομένων της Περιφέρειας σχετικά
με οφειλόμενα δώρα και επίδομα αδείας… Ως Παράταξη συμφωνούν με την εισήγηση, που
προτείνει να αποδεχτούν την πρωτόδικη δικαστική απόφαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 275

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών για την κατασκευή του
υποέργου: Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας 2020-
2021», προϋπολογισμού 200.000 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
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Βοιωτίας».
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 920/41521/24-02-

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

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει τη διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη για την κατασκευή του υποέργου:

Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας 2020-2021»,
προϋπολογισμού 200.000 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας».

2. Ορίζει:
α) τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ως υπηρεσία

που θα διενεργήσει τη δημοπρασία για την ανάθεση του έργου του θέματος,
β) τον κ. Χρήστο Ντάη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ως χειριστή του έργου στο ΕΣΗΔΗΣ.
3. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας, δια της Προϊσταμένης της, να

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

3.1. Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας:
- Να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική

δημοπρασία.
- Να ορίσει την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης

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

- Να παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης.

- Να κοινοποιεί στους προσφέροντες, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων
όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας.

- Να κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού
στους προσφέροντες και να παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών
συμμετεχόντων.

Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του
άρθρου 5 της διακήρυξης.

- Να παρέχει επιπλέον προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει ή να
συμπληρώσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 5 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 5 της
διακήρυξης.

- Να καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά,
να του κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και να τον καλεί για την
υπογραφή του συμφωνητικού, σύμφωνα με τα άρθρα 5-8 της διακήρυξης.

- να εκφράζει τις απόψεις της Αναθέτουσας Αρχής επί υποβληθέντων προδικαστικών
προσφυγών του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017 λόγω ύπαρξης περιορισμού χρόνου (10 ημερών)
βάσει του ανωτέρω άρθρου.

Η κα Μπατζελή έδωσε θετική ψήφο. Εκτιμά, ωστόσο, ότι “τα έργα κοινών παρεμβάσεων,
όπως το αναφερόμενο, θα πρέπει να έχουν κοινή χρονική περίοδο για όλες τις Περιφερειακές
Ενότητες, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση υλοποίησής τους εκ μέρους της Περιφέρειας”.
Θεωρεί, επίσης, σημαντικό η παράγραφος 4. (Γενικές Παρατηρήσεις) της Τεχνικής Περιγραφής
του εν λόγω έργου να ενσωματωθεί στην τρέχουσα απόφαση της Επιτροπής.
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Σε απάντηση αυτών, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι “οι χρόνοι που αναγράφονται στους τίτλους
των έργων δεν συμπίπτουν πάντα με τη χρονική στιγμή, κατά την οποία προκύπτει μια ανάγκη.
Συνεπώς, δεν είναι εύκολο τα έργα να είναι οριζοντοποιημένα, ενώ μεγάλη προσοχή πρέπει να
δίνεται και στις τεχνικές περιγραφές τους”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 276

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού και
σηματοδότησης οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας, για τα έτη 2020-2022», προϋπολογισμού
500.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 38514/1112/19-
02-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) Την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο: «Συντήρηση

ηλεκτροφωτισμού και σηματοδότησης οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας, για τα έτη 2020-2022»,
προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων της Π.Σ.Ε. (ΣΑΕΠ 566 με ενάριθμο 2014ΕΠ56600002), με ανοικτό διαγωνισμό,
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
και με το σύστημα προσφοράς, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).

β) Τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον

διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, δια του Προϊσταμένου της, να

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

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

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

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

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

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

 Να κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού σε
όλους τους προσφέροντες και να παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των
λοιπών συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.θ) της διακήρυξης.
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 Να καλεί τους προσφέροντες που υπέβαλαν προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή
(ισότιμες), προκειμένου να διενεργηθεί κλήρωση ανάμεσα τους, για να επιλέγει ο
προσωρινός ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.ι) της διακήρυξης.

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 277

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Eργασίες συντήρησης & αναβάθμισης στο
δημοτικό στάδιο Xαλκίδας - β’ φάση», προϋπολογισμού 134.801,90 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 40468/1187/21-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) Την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο: «Eργασίες

συντήρησης & αναβάθμισης στο δημοτικό στάδιο Xαλκίδας - β’ φάση», προϋπολογισμού
134.801,90 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας, με τη διαδικασία του «ανοιχτού διαγωνισμού» του άρθρου
27 του Ν.4412/16, 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).

β) Τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει το

διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, δια του Προϊσταμένου της, να

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

(τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση).
 Να ορίσει την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης των

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

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

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

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

Η κα Μπατζελή ανέφερε πως “πρόκειται για δεύτερη μελέτη και εργασίες συντήρησης του
γηπέδου Χαλκίδας”. Κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού είχαν προτείνει ως Παράταξη
αντίστοιχη στήριξη και του γηπέδου Λαμίας, διαδικασία όμως που δεν έχει προχωρήσει. Η ίδια
πρότεινε, “για να μην υπάρχουν διακρίσεις, να γίνει μια καταγραφή των δομικών προβλημάτων
των βασικών γηπέδων - ένα σε κάθε Νομό - και των θεμάτων ασφάλειας των πολιτών. Να
ενταχθούν σε προγράμματα ως Περιφέρεια και να προχωρήσουν στην χρηματοδότηση τους”. Με
γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών δήλωσε, αρχικά, πως ψηφίζει την εισήγηση της υπηρεσίας.

Στη συνέχεια, όμως, τάχθηκε με το μέρος του κ. Δούρου, ο οποίος ψήφισε λευκό, με την
αιτιολογία ότι το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το 20%.

Ο κ. Χρονάς συμφώνησε με τον προβληματισμό των κ.κ. Δούρου και Μπατζελή.
Ομοίως, ο κ. Σιαλμάς ψήφισε λευκό και ζήτησε “να δουν όλα τα γήπεδα της Περιφέρειας

ώστε να γίνει ιεράρχηση των αναγκών τους”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 278

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου: «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο. Ψαχνά – Προκόπι (γ’ φάση)»,
προϋπολογισμού 3.000.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Εύβοιας».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 266973/7583/20-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το από 10-02-2020 (ολοκληρώθηκε στις 20-02-2020) πρακτικό της

ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 86462, του υποέργου: «Συντήρηση – βελτίωση
Ε.Ο. Ψαχνά – Προκόπι (γ’ φάση)», προϋπολογισμού 3.000.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου:
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας», που αφορά στην αποσφράγιση & τον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής, της οικονομικής προσφοράς και των εγγυητικών επιστολών των
υποψηφίων αναδόχων.

2. Απορρίπτει την προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με Α.Α.
ΕΣΗΔΗΣ 143496, για τους λόγους που αναφέρονται ως άνω πρακτικό.

3. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΤΕ», με
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Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ143865 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα πέντε και
εξήντα τρία τοις εκατό (55,63%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 279

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων
και ποταμών περιοχής δήμων Χαλκιδέων & Διρφύων – Μεσσαπίων», προϋπολογισμού
1.800.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων
και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών από φερτά υλικά της Π.Ε. Εύβοιας».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 16674/456/13-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το από 27-01-2020 (ολοκληρώθηκε στις 6-02-2020) πρακτικό της

ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 86418, του υποέργου: «Συντήρηση -
αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών περιοχής δήμων Χαλκιδέων &
Διρφύων – Μεσσαπίων», προϋπολογισμού 1.800.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση -
αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών από φερτά
υλικά της Π.Ε. Εύβοιας», που αφορά στην αποσφράγιση & τον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής, της οικονομικής προσφοράς και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων
αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «EΥΒΟΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.», με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ 142401 και
ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης εξήντα δύο και πενήντα εννέα τοις εκατό (62,59%) επί των
τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 280

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
υποέργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου περιοχής κεντρικής και νότιας Εύβοιας για τα έτη 2019-
2020», προϋπολογισμού 920.743,13 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Εύβοιας».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 23141/592/14-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. ΙΙ/13-02-2020 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με

Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 86109, του υποέργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου περιοχής κεντρικής και νότιας
Εύβοιας για τα έτη 2019-2020», προϋπολογισμού 920.743,13 € με ΦΠΑ, του έργου:
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας», που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της εργοληπτικής επιχείρησης «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Α.Α. Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ: 136080 και ποσοστό μέσης
τεκμαρτής έκπτωσης τριάντα έξι και σαράντα οκτώ τοις εκατό (36,48%) επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 281

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
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δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση των ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων σε θέσεις που
συναντούν το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ,
αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 40014/1773/20-
02-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 1/20-02-2020 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με Α/Α

ΕΣΗΔΗΣ: 87628, του έργου: «Συντήρηση των ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων σε θέσεις
που συναντούν το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ,
αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε., που αφορά στην αποσφράγιση & τον έλεγχο
των δικαιολογητικών συμμετοχής, της οικονομικής προσφοράς και των εγγυητικών επιστολών
των υποψηφίων αναδόχων.

2. Απορρίπτει την προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΤΣΩΜΟΥ ΟΕ», με
Α.Α. Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ: 144166, για τους λόγους που αναφέρονται στο ως άνω πρακτικό.

3. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΓΩΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 144640 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης είκοσι επτά τοις εκατό (27,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Ο κ. Χρονάς έδωσε τη θετική του ψήφο, αν και χαρακτήρισε “ασυνήθιστα χαμηλή την
έκπτωση του 27 %. Ερωτηματικά, επίσης, υπάρχουν για τις παραλείψεις του διαγωνιζομένου
που απορρίφθηκε…”.

Είναι χρήσιμο, λοιπόν, πριν από κάθε ενέργεια να ακούσουν τις εκτιμήσεις της Τεχνικής
Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 282

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Ανακαίνιση μουσικού σχολείου Λαμίας», προϋπολογισμού 330.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 13206/552/13-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2/5-02-2020 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με Α.Α.

ΕΣΗΔΗΣ 85929, του έργου: «Ανακαίνιση μουσικού σχολείου Λαμίας», προϋπολογισμού
330.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της εργοληπτικής επιχείρησης «Κ/Ξ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. - ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ».

2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «Κ/Ξ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. - ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ», με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 135251 και
ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα οκτώ τοις εκατό και εξήντα επτά (58,67%) επί των
τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 283

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Συντήρηση - εξωραϊσμός - αισθητική αποκατάσταση εξωτερικών επιφανειών Ιερού Ναού
Παναγίας Δέσποινας πόλεως Λαμίας», προϋπολογισμού 90.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 15103/638/13-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. ΙΙ/29-01-2020 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με

Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 86083, του έργου: «Συντήρηση - εξωραϊσμός - αισθητική αποκατάσταση
εξωτερικών επιφανειών Ιερού Ναού Παναγίας Δέσποινας πόλεως Λαμίας», προϋπολογισμού
90.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της εργοληπτικής επιχείρησης «Λ. ΚΙΤΣΟΣ
Α.Τ.Ε.».

2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΚΑΣ ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Δ.Τ. Λ. ΚΙΤΣΟΣ
Α.Τ.Ε.», με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 136854 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης
πενήντα τοις εκατό (50,00 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Μειοψήφησε ο κ. Χρονάς, διότι δεν θεωρεί πως το συγκεκριμένο έργο είναι ευθύνη και
υποχρέωση της Περιφέρειας…

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 284

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και ανάδειξη νέου προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση φθορών γεφυρών, κάτω διελεύσεων και τεχνικών στο
εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού 270.000,00 € με ΦΠΑ, λόγω
οψιγενών μεταβολών του αρχικού μειοδότη.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 37042/618/17-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) Το υπ΄αριθμ. ΙΙ/6-02-2020 (ολοκληρώθηκε στις 13-02-2020) πρακτικό της

ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 83810, του έργου: «Αποκατάσταση φθορών
γεφυρών, κάτω διελεύσεων και τεχνικών στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας»,
προϋπολογισμού 270.000,00 € με ΦΠΑ, που αφορά στην ανακήρυξη νέου μειοδότη λόγω
οψιγενών μεταβολών του αρχικού.

β) Την μη έκπτωση του προσωρινού μειοδότη “ΑΦΟΙ Κ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, του οποίου δεν εκπίπτει η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής στον διαγωνισμό του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του Ν.4412/16,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αλλά αποκλείεται από την παραπέρα διαδικασία, εφόσον
ενημέρωσε έγκαιρα για οψιγενή μεταβολή και πριν από το αίτημα της αναθέτουσας αρχής για την
υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 104
του Ν.4412/16, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

2. Αναδεικνύει νέο προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση: “ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ
ΔΗΜ. - ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. ΑΤΕ”, με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 134285 και ποσοστό μέσης
τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα επτά και εξήντα εννέα τοις εκατό (47,69%) επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης.

Η κα Μπατζελή ανέφερε πως “πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, διότι αφορά την
συντήρηση μιας κεντρικής Γέφυρας Ιτέας - Ναυπάκτου”. Ειδικά για το θέμα εκτιμά ότι “ο αρχικός
μειοδότης αποχώρησε λόγω των δυσκολιών που διαπίστωσε ότι έχει το έργο και ακολούθησε την
επιτρεπομένη διαδικασία εκ του άρθρου 113 του Νόμου. Η ουσία, όμως, είναι ότι οι Τεχνικές
υπηρεσίες πρέπει να κάνουν πλήρη περιγραφή των παρεμβάσεων και των συμπληρωματικών
υποχρεώσεων, ώστε να αποφεύγονται «τεχνητές» αποχωρήσεις. Η έκπτωση του δευτέρου
μειοδότη δεν έχει μεγάλη διαφορά, όποτε διασφαλίζεται σε πρώτη φάση το συμφέρον της
Περιφέρειας”. Σε αυτή τη βάση, έδωσε τη θετική της ψήφο.

Γενικά, όμως, με αφορμή το σημαντικό αυτό έργο δήλωσε ότι “είναι απαραίτητο, όπως η
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Π.Σ.Ε. προβεί σε καταγραφή των δημόσιων υποδομών της και δη των γεφυρών και προχωρήσει
σε ειδικό πρόγραμμα συντήρησης καταρχήν των παλαιών γεφυρών, πολιτική η οποία άλλωστε
προβλέπεται και από το Υπουργείο Μεταφορών και από το ΕΣΠΑ, στα πλαίσια προστασίας των
υποδομών και των πολιτών από την κλιματική αλλαγή”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 285

ΘΕΜΑ 17ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 131/5-02-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. περί έγκρισης του πρακτικού ΙΙ και κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
έργου: «Αποκατάσταση στηθαίων και πινακίδων στις εθνικές και επαρχιακές οδούς»,
προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 37879/620/18-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 131/5-02-2020 απόφασή της περί έγκρισης του πρακτικού ΙΙ και

κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση στηθαίων και
πινακίδων στις εθνικές και επαρχιακές οδούς», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φωκίδας, ως προς το όνομα της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης, από το λανθασμένο
“ΚΩΝ. ΒΑΛΤΙΟΣ Ε.Ε.” στο ορθό “ΚΩΝ. ΒΑΛΤΙΝΟΣ Ε.Ε.”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 286

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
υποέργου: «Αποκατάσταση ορεινών οδικών αξόνων λόγω καθιζήσεων και καταστροφών από
θεομηνίες», προϋπολογισμού 4.500.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου
Π.Ε. Φωκίδας».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 40270/658/20-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. ΙΙ/6-02-2020 (ολοκληρώθηκε στις 19-02-2020) πρακτικό της

ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 86139, του υποέργου: «Αποκατάσταση ορεινών
οδικών αξόνων λόγω καθιζήσεων και καταστροφών από θεομηνίες», προϋπολογισμού
4.500.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας», που αφορά
στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της
εργοληπτικής επιχείρησης «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.».

2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ
ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.» με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 135064 και ποσοστό μέσης
τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα και ογδόντα τέσσερα εκατοστά επί τοις εκατό (40.84 %) επί των
τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 287

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού
διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια δομικών υλικών», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ,
Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 37324/331/18-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 1/26-11-2019 (ολοκληρώθηκε στις 18-02-2020) πρακτικό της

επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Προμήθεια δομικών υλικών»,
προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας, που αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών & οικονομικών προσφορών των υποψηφίων
αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την επιχείρηση «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.», που
προσέφερε την χαμηλότερη τιμή (72.044,00 €).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 288

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Τεχνικά - ασφαλτόστρωση οδικού
δικτύου Διπόταμα - Χελιδόνα από Χ.Θ.+4.700 έως +5.700», προϋπολογισμού 280.000,00 € με
ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 21479/160/13-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις διευκρινίσεις του κ. Τασιού σχετικά με το ύψος της
αναθεώρησης, η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου: «Τεχνικά -

ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Διπόταμα - Χελιδόνα από Χ.Θ.+4.700 έως +5.700», Π.Ε.
Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 280.000,00 € με ΦΠΑ, έως 31/07/2020, με τη νόμιμη
αναθεώρηση των τιμών.

Επί του θέματος, ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “η σύμβαση υπογράφηκε στις 4/09/2018. Η
έκταση του έργου είναι σχετικά μικρή (1 χιλιόμετρο) και οι καιρικές συνθήκες των 8 μηνών του
2019 γνωστές”. Ως Παράταξη δήλωσε ότι συμφωνούν με την εισήγηση. Ωστόσο, έχουν
ερωτηματικά για το χρονοδιάγραμμα που έχει υπογράψει η Τεχνική Υπηρεσία μέχρι τον Μάρτη
του 2020.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 289

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση
επαρχιακών οδών περιοχής δήμου Καρύστου», Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 39775/1160/20-
02-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση επαρχιακών

οδών περιοχής δήμου Καρύστου», Π.Ε. Εύβοιας, μέχρι 30-04-2020, καθώς οι λόγοι που
επικαλείται ο ανάδοχος είναι βάσιμοι εν όλω.

Ο κ. Δούρος ανέφερε ότι λείπει η αιτιολόγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας και επισήμανε τις
ευθύνες των υπηρεσιών, από τις οποίες ζήτησε να αλλάξουν νοοτροπία και σκέψη, ώστε να
εξασφαλιστεί η ποιότητα της εργασίας τους συνολικά.

Ο κ. Σκούρας ανέφερε πως “η εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας δεν είναι ολοκληρωμένη.
Είναι σύντομη και ταυτίζεται με την αίτηση του εργολάβου. Δεν αναφέρεται στους λόγους, που
δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο, ούτε στην αποκλειστική ή μη υπαιτιότητα του αναδόχου και δεν
τεκμηριώνει τον χρόνο παράτασης (αν αυτός επαρκεί για την ολοκλήρωση του έργου). Επιπλέον,
καμία ανάλυση δεν γίνεται για την κατασκευή του τοιχίου και των ημερών που απαιτούνται για την
κατασκευή του. Άλλωστε, ο συγκεκριμένος εργολάβος έχει ξεπεράσει και την οριακή προθεσμία
που του δίνει ο νόμος. Το αίτημά του έρχεται για συζήτηση, ενώ έχει λήξει από την 31/12/2019 η
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παράταση που του είχε δοθεί. Άρα, όποια απόφαση και να πάρει η επιτροπή θα είναι μη νόμιμη,
εφόσον ληφθεί σε μεταγενέστερο χρόνο”. Για λόγους, όμως, δημοσίου συμφέροντος δήλωσε
πως θα ψηφίσει την παράταση. Μετά το πέρας ωστόσο του συγκεκριμένου χρόνου και αν δεν
έχει ολοκληρωθεί το έργο, ζήτησε να ενεργοποιηθούν οι ποινικές ρήτρες που αναφέρονται στην
σύμβασή του.

Ομοίως, ο κ. Σιαλμάς ζήτησε να αποδοθούν ευθύνες, εάν δεν παραδοθεί το έργο στην
ώρα του.

Επί του θέματος, ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “η σύμβαση του έργου υπογράφτηκε τον
Οκτώβρη του 2017. Έχουν περάσει ήδη 2,5 χρόνια και έχουν δοθεί τέσσερις παρατάσεις…”.
Διερωτήθηκε, επίσης, “γιατί η εισήγηση έρχεται καθυστερημένα και η αίτηση του αναδόχου
εξετάζεται δύο μήνες μετά την υποβολή της”.

Σε αυτή τη βάση, δήλωσε πως ψηφίζει θετικά, αλλά με προϋποθέσεις.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 290

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρακτικών 1 & 2 και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού
διαγωνισμού για τις “Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier), για την κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, τα έτη 2020 - 2021, συνολικού
προϋπολογισμού 40.000,00€ με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 40300/1748/20-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει τα υπ’ αριθμ. 1/10-02-2020 και 2/19-02-2020 πρακτικά της επιτροπής

διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για τις “Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier), για την
κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, τα έτη
2020 - 2021, συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00€ με ΦΠΑ, που αφορούν στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και στην αποσφράγιση των οικονομικών
προσφορών των υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού την εταιρεία “ACS Ταχυδρομικές
Υπηρεσίες Μον. Αν. Εμπορ. Εταιρεία”, με ΑΦΜ: 094360202, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, Ταχ. Δ/νση:
Ασκληπιού 25 - Κρυονέρι Αττικής, η οποία πρόσφερε την πιο συμφέρουσα προσφορά από
οικονομικής άποψης, ήτοι ποσό 35.209,428 € με ΦΠΑ.

Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με
το άρθρο 3.2 της διακήρυξης της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε., που θα υποβάλει ο ανωτέρω
οικονομικός φορέας (προσωρινός ανάδοχος) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, η οποία θα του σταλεί από την αρμόδια υπηρεσία.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως, ως Παράταξη, ψηφίζουν θετικά με επιφυλάξεις, καθώς
διερωτώνται, “εάν κλήθηκαν να συμμετέχουν όλες οι εταιρείες ταχυμεταφοράς και φυσικά τα
ΕΛΤΑ, που από χρόνια λειτουργούν με ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια, σαν Α.Ε…”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 291

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 43167/1842/25-02-

2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας από
τροποποιημένες συμβάσεις, όπως αναφέρονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα:

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 292

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. α) 36990/1278/17-02-
2020 και β) 43180/1455/25-02-2020 έγγραφα της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.
Εύβοιας προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών μεταφοράς

μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας από τροποποιημένες συμβάσεις (προσθήκη νέων οικισμών στα
δρομολόγια, αύξηση χιλιομετρικής απόστασης λόγω αλλαγής σχολικών μονάδων), όπως
αναφέρονται αναλυτικά στους κάτωθι πίνακες:

Α/Α ΔΙΑΓΩΝ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΔΡΟΜΟ
ΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΔΑΜ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΦΜ: 022590473
1.945,77 111/24-01-2020

19SYMV005835289
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

2
ΚΑΡΑΚΟΒΟΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΜ: 168426590
1.436,96 15/23-01-2020 19SYMV005835369 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΜΑΘΗΤΩΝ

3
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.
ΚΟΛΙΑΤΟΣ

ΑΦΜ: 043392513

56,88 07/20-02-2020 19SYMV005528593 ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ)
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1
Διαπραγμάτευση ΝΕΩΝ
δρομολογίων (18-12-2017)
ΑΔΑΜ 17PROC002376788

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ

1024
1025 6.003,37 214/21-01-2020

19SYMV004396121
19SYMV004396182
19SYMV004589356
19SYMV006085615

2
Διαπραγμάτευση ΝΕΩΝ
δρομολογίων (18-12-2017)
ΑΔΑΜ 17PROC002376788

ΔΑΡΔΟΥΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1018 2.232,12 72/23-01-2020 19SYMV004392555

19SYMV006085539

3
Διαπραγμάτευση ΝΕΩΝ
δρομολογίων (18-12-2017)
ΑΔΑΜ 17PROC002376788

ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1008 790,13 31/17-01-2020 19SYMV004393169

19SYMV005756285

4
Διαπραγμάτευση ΝΕΩΝ
δρομολογίων (18-12-2017)
ΑΔΑΜ 17PROC002376788

ΚΑΡΑΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 956 3.250,66 17/16-01-2020 19SYMV004399188

19SYMV004399189

5
Διαπραγμάτευση ΝΕΩΝ
δρομολογίων (18-12-2017)
ΑΔΑΜ 17PROC002376788

ΚΑΡΑΤΖΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 984 190,34 52/14-01-2020 19SYMV004387117

19SYMV006085569

6
Διαπραγμάτευση ΝΕΩΝ
δρομολογίων (18-12-2017)
ΑΔΑΜ 17PROC002376788

ΚΛΟΠΩΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 989 943,89 47/21-01-2020 19SYMV005404527

19SYMV005756180

7
Διαπραγμάτευση ΝΕΩΝ
δρομολογίων (18-12-2017)
ΑΔΑΜ 17PROC002376788

ΜΑΚΡΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1000 2.780,48 22/21-01-2020

19SYMV004414709
19SYMV004414693
19SYMV005785627

8
Διαπραγμάτευση ΝΕΩΝ
δρομολογίων (18-12-2017)
ΑΔΑΜ 17PROC002376788

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ

850
992 5.787,13 84/17-01-2020 19SYMV004382645

19SYMV004382681

9
Διαπραγμάτευση ΝΕΩΝ
δρομολογίων (18-12-2017)
ΑΔΑΜ 17PROC002376788

ΠΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 1028 2.529,39 102/31-12-2019 19SYMV004411120
19SYMV004411206

10
Διαπραγμάτευση ΝΕΩΝ
δρομολογίων (18-12-2017)
ΑΔΑΜ 17PROC002376788

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1017 4.444,82 23/17-01-2020 19SYMV004360169

19SYMV005762811

11
Διαπραγμάτευση ΝΕΩΝ
δρομολογίων (18-12-2017)
ΑΔΑΜ 17PROC002376788

ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1032 1.999,87 22/16-01-2020 19SYMV004446693

19SYMV004447124

12
Διαπραγμάτευση ΝΕΩΝ
δρομολογίων (18-12-2017)
ΑΔΑΜ 17PROC002376788

ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ 285
1006 2.315,68 37/22-01-2020 19SYMV005419253

19SYMV005950799

13
Διαπραγμάτευση ΝΕΩΝ
δρομολογίων (18-12-2017)
ΑΔΑΜ 17PROC002376788

ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 1021 5.434,82 1/15-01-2020 19SYMV004359983

19SYMV004359995

14
Διαπραγμάτευση ΝΕΩΝ
δρομολογίων (18-12-2017)
ΑΔΑΜ 17PROC002376788

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

952
964 2.495,38 44/27-12-2019 19SYMV004392252

19SYMV004392310

15
Διαπραγμάτευση ΝΕΩΝ
δρομολογίων (18-12-2017)
ΑΔΑΜ 17PROC002376788

ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

1039
1040
973

8.360,92 18/14-01-2020 19SYMV004390051
19SYMV004390260

16
Διαπραγμάτευση άγονων (2)
δρομολογίων ηλεκτρονικού
διαγωνισμού (19-12-2017)

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ 939 1.992,73 24/14-01-2020 19SYMV004446279

19SYMV004446344

Α/Α ΔΙΑΓΩΝ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΔΡΟΜΟΛ
ΟΓΙΟ

ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2017-
2020

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 37 3.762,89 190/11-02-2020 18SYMV004245779

19SYMV005762980

2

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2017-
2020

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 802 6.288,70 553/31-01-2020

18SYMV004245599
18SYMV004245725
19SYMV005813037
20SYMV006199531
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3
ΑΝΟΙΚΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2017-

2021

ΚΑΛΦΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 533 2.795,13 9/20-02-2020 19SYMV004302157

19SYMV004302158

4

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2017-
2021

ΚΟΥΦΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 389 851,83 38/15-01-2020

19SYMV004318856
19SYMV004588993
19SYMV006079834

5

ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2017-
2020

ΚΤΕΛ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΘΗΒΩΝ Α.Ε.

32
38 14.114,66

140/27-01-2020
141/27-01-2020
142/27-01-2020
143/27-01-2020
157/01-02-2020

18SYMV004219260
18SYMV004221081
19SYMV005080517
19SYMV006102252

6

Διαπραγμάτευση άγονων
δρομολογίων

ηλεκτρονικού διαγωνισμού
(12-10-2017)

ΚΑΠΟΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ 782 908,82 30/13-01-2020 19SYMV005170131

19SYMV005170210

7

Διαπραγμάτευση άγονων
δρομολογίων

ηλεκτρονικού διαγωνισμού
(12-10-2017)

ΤΣΟΚΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ 27 8.121,45

42/23-01-2020
2/24-02-2020
(ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ)

19SYMV004447213
19SYMV004447259

8

Διαπραγμάτευση άγονων
δρομολογίων

ηλεκτρονικού διαγωνισμού
(12-10-2017)

ΤΣΩΚΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ

239
474
723

4.632,96 26/20-01-2020
19SYMV004474067
19SYMV004474126
19SYMV005753780

9

Διαπραγμάτευση ΝΕΩΝ
δρομολογίων (18-12-
2017) ΑΔΑΜ
17PROC002376788

ΚΑΤΣΙΑΒΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1031 2.423,33 40/14-01-2020 19SYMV004359874

19SYMV006085751

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 293

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, για την ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για την υλοποίηση της
εφαρμογής του αντικειμένου της κολύμβησης, στο πλαίσιο του μαθήματος της φυσικής αγωγής
της Γ΄ και Δ΄τάξης του Δημοτικού, του Γ΄ τριμήνου, το σχολικό έτος 2019 - 2020, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 36671/983/17-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την ανάθεση δέκα (10) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, συνολικής

δαπάνης 15.647,96€ με ΦΠΑ (12.619,32 € άνευ ΦΠΑ), με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την υλοποίηση της εφαρμογής του αντικειμένου της
κολύμβησης, στο πλαίσιο του μαθήματος της φυσικής αγωγής της Γ΄ και Δ΄ τάξης του Δημοτικού,
του Γ΄ τριμήνου, το σχολικό έτος 2019 - 2020, στην Π.Ε. Βοιωτίας, όπως αυτά αποτυπώνονται
στον συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος Ι του παρόντος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 294

ΘΕΜΑ 26ο: Τροποποίηση – διόρθωση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας με
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αναδρομική ισχύ, για τα σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 37762/1302/25-02-

2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. Την τροποποίηση - επανακοστολόγηση των δρομολογίων με κωδικούς 217 και 652,

που αποτυπώνονται στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος, για την μεταφορά
μαθητών σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του νομού Εύβοιας, όπως αυτές
διαμορφώθηκαν και καταγράφηκαν στη Βάση Δεδομένων της Π.Ε. Εύβοιας κατά τα σχολικά έτη
2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020, καθώς και την τροποποίηση των υπογεγραμμένων
συμβάσεων.

2. Την τροποποίηση των ως άνω δρομολογίων από την ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης
αυτών, σύμφωνα με τις χορηγηθείσες βεβαιώσεις των αντίστοιχων σχολικών μονάδων.

3. Την αναδρομική ισχύ των ως άνω αναφερθέντων.
4. Την παρακράτηση αναδρομικά της διαφοράς που προκύπτει από τις εν λόγω

τροποποιήσεις, για τα σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 10 073 Κ.Α.Ε. 0821 της Π.Ε.

Εύβοιας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 295

ΘΕΜΑ 27ο: Τροποποίηση – διόρθωση του δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της Π.Ε.
Εύβοιας με κωδικό 846, ως προς την ονομασία του, για το σχολικό έτος 2019-2020.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 26246/955/17-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. Την τροποποίηση του δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, με κωδικό

846, ως προς την ονομασία του, από «Τρούπι – Προκόπι & επιστρ.» σε «Τρούπι - Δαφνούσα -
Προκόπι & επιστρ.».

2. Την τροποποίηση της σύμβασης της αναδόχου Λιαποδημήτρη Δροσούλας σύμφωνα
με τα ανωτέρω στοιχεία του δρομολογίου.

Η τροποποίηση του ως άνω δρομολογίου άρχεται με την παρούσα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 296

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση συμπληρωματικού ποσού για την πληρωμή της μεταφοράς μαθητών της
Π.Ε. Εύβοιας με ειδικά μαθητικά δελτία, για το διάστημα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 43935/1471/26-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει συμπληρωματικό ποσό 10.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την

πληρωμή της μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας με ειδικά μαθητικά δελτία, σύμφωνα με τις
διατάξεις της 50025/19-9-2018 νέας Κ.Υ.Α, του ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Χαλκίδας Α.Ε., για το
χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2019, διότι εκ παραδρομής το αρχικό ποσό που
υπολογίσθηκε και εγκρίθηκε με την αριθμ. 244/20-02-2020 απόφασή της (162.000,00 €)
υπολείπεται του συνολικού ποσού της περιόδου κατά 10.000,00 €.
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Κατά τα λοιπά ισχύει η 244/20-02-2020 αρχική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 297

ΘΕΜΑ 29ο: Ενεργοποίηση ποινικής ρήτρας σε ανάδοχο μεταφορέα μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας
για τη μη τήρηση των όρων της σύμβασης και τη μη ορθή εκτέλεση του δρομολογίου με κωδικό
368 «Πλατανιστός – Κάρυστος & επιστρ.».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 276018/7804/18-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Την επιβολή ποινικής ρήτρας στον ανάδοχο του δρομολογίου μεταφοράς μαθητών της

Π.Ε. Εύβοιας, με κωδικό 368 «Πλατανιστός – Κάρυστος & επιστροφή», Κουφό Ιωάννη, κατ’
εφαρμογή της Παρ. 17 του άρθρου 5: «Αν αποδεδειγµένα δεν τηρηθούν οι συµβατικοί όροι από
τον ανάδοχο, τότε η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει µονοµερώς στον ανάδοχο ποινική
ρήτρα, η οποία ισοδυναµεί τουλάχιστον µε το ήµισυ του ηµερησίου κόστους του δροµολογίου,
στο οποίο εµφανίστηκε η παράβαση ….», της αριθμ. 141484/4452/24-06-2019 (ΑΔΑΜ
19SYMV005163324) σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, για τα σχολικά έτη
2018-2019 και 2019-2020 του εν λόγω αναδόχου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ποσού 70,35
€ (23,45 *3 =70,35 €), το οποίο ισοδυναμεί με το ήμισυ του ημερήσιου κόστους του δρομολογίου
368 (46,90 με ΦΠΑ) επί τις τρείς ημέρες κατά τις οποίες ο ανάδοχος δεν εκτέλεσε ο ίδιος το
δρομολόγιο και δεν ενημέρωσε την αναθέτουσα αρχή κατά παράβαση Παρ. 13 του άρθρου 5:
«Σε περίπτωση που κάποιος από τους αναδόχους αδυνατεί να εκτελέσει το δροµολόγιο για
οποιαδήποτε λόγο, για το οποίο έχει υπογράψει σύµβαση, για µερικές µέρες ή και για ολόκληρη
τη σχολική χρονιά, τότε αυτός είναι υποχρεωµένος να ενηµερώσει την Αναθέτουσα Αρχή, τον
∆/ντή της σχολικής µονάδας και, όπως επίσης και τους γονείς των µαθητών που µεταφέρει. Η
ειδοποίηση αυτή δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις προβλεπόµενες από την σύµβαση
κυρώσεις», της αριθμ. 141484/4452/24-06-2019 (ΑΔΑΜ 19SYMV005163324) σύμβασης
ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, του
αναδόχου Κουφού Ιωάννη, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την παρακράτηση του ποσού των 70,35 € από την επόμενη πληρωμή του αναδόχου
Κουφού Ιωάννη, για το δρομολόγιο 368 «Πλατανιστός – Κάρυστος & επιστροφή», κατ’
εφαρμογή των όρων της Παρ. 20 του άρθρου 5: «Η είσπραξη των προστίµων γίνεται µε
παρακράτηση από τα οφειλόµενα στον ανάδοχο ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού,
µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το
απαιτούµενο ποσό. Σε περίπτωση ένωσης µεταφορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης».

Ο κ. Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση, “εφόσον αυτό δεν έχει ξαναγίνει, για τρεις δηλαδή
ημέρες απουσίας του μεταφορέα λόγω ασθενείας και βλάβης του αυτοκινήτου του, να επιβάλλεται
ποινική ρήτρα”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 298

ΘΕΜΑ 30ο: Αλλαγή επωνυμίας σε σύμβαση μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 35692/1659/19-

02-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την αλλαγή της επωνυμίας στη σύμβαση μεταφοράς μαθητών της Π.Ε.

Φθιώτιδας από “ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ” σε “ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ ΣΕΡΑΦΕΙΜ”,
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λόγω μεταβίβασης του οχήματος ΤΑΖ 5838 από την 8/01/2020 και εφεξής, σύμφωνα τα στοιχεία
σύναψης γονικής παροχής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 299

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια
εξοπλισμού πιλοτικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρικών φαινομένων στον
Σπερχειό ποταμό», Π.Ε. Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 44.000,00 € με ΦΠΑ και β)
των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 42638/1800/24-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. Τη διενέργεια συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού

πιλοτικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρικών φαινομένων στον Σπερχειό
ποταμό», που θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού πιλοτικού έργου:
«Σχεδιασμός και ανάπτυξη πιλοτικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρικών
φαινομένων στον Σπερχειό ποταμό», το οποίο θα παρακολουθεί τη στάθμη των υδάτων του
ποταμού σε προκαθορισμένα σημεία, καταγράφοντας ταυτόχρονα υδρομετεωρολογικά
δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και θα ενημερώνει σχετικά με το επίπεδο επικινδυνότητας
πλημμυρικών φαινομένων τους αρμόδιους φορείς, συνολικού προϋπολογισμού 44.000,00€.

[Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής. Φορέας χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας και οι σχετικές πιστώσεις θα βαρύνουν τη ΣΑΕΠ066 και συγκεκριμένα το ενάριθμο
2013ΕΠ06600002 και το υποέργο με α/α 5: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ
ΣΠΕΡΧΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ»].

2. Τους όρους του διαγωνισμού, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο σχέδιο της διακήρυξης.
3. Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης

Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε..

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 300

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αλατιέρας», για τις ανάγκες του Τμήματος
Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στη Φθιώτιδα, προϋπολογισμού 28.520,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 42054/1784/24-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2/24-02-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του

συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αλατιέρας», για τις ανάγκες του Τμήματος
Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στη Φθιώτιδα, προϋπολογισμού 28.520,00 € με ΦΠΑ, που αφορά στην αποσφράγιση και τον
έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της
επιχείρησης “Ecosolution - ΖΗΣΗΣ Δ. ΖΙΩΓΑΣ”.
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2. Κατακυρώνει τον συνοπτικό διαγωνισμό στην επιχείρηση “Ecosolution - ΖΗΣΗΣ Δ.
ΖΙΩΓΑΣ”, με ΑΦΜ: 053019726, ΔΟΥ: Στ’ Θεσ/νικης, που εδρεύει στην οδό Α. Συμεωνίδη 61, Τ.Κ.
55534, Πυλαία θεσ/νικης, της οποίας η οικονομική προσφορά ανέρχεται σε ύψος, ποσού
27.900,00€ με ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 301

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ανοικτού, διεθνή,
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες
των υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας και των νομικών προσώπων αρμοδιότητάς της, τα έτη 2020-
2023», συνολικού προϋπολογισμού 748.750,40 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 43671/708/25-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 1/20-02-2020 (ολοκληρώθηκε στις 25-02-2020) πρακτικό της

επιτροπής διενέργειας του ανοικτού, διεθνή, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια
υγρών καυσίμων και λιπαντικών (βενζίνης αμόλυβδης, πετρελαίου κίνησης - diesel -, πετρελαίου
θέρμανσης και λιπαντικών), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας και των νομικών
προσώπων αρμοδιότητάς της, τα έτη 2020-2023», συνολικού προϋπολογισμού 748.750,40 € με
ΦΠΑ [Αριθμ. Πρωτ. Προκήρυξης (οικ.) 12706/263/17-01-2020 με ΑΔΑΜ:20PROC006172291
2020-01-17], που αφορά στην αποσφράγιση των φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής -
Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» των υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού την επιχείρηση:
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ. ΠΕΡΛΙΓΚΑ, Λ. Σαλώνων 33 – ΑΜΦΙΣΣΑ - Τ.Κ. 33100», που κατέθεσε τη
μοναδική προσφορά και η οποία κρίνεται επαρκής για τα παρακάτω είδη:
 Βενζίνη Αμόλυβδη: με ποσοστό έκπτωσης μηδέν κόμμα πέντε (0,5%) επί της εκάστοτε

νόμιμα διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης, όπως αυτή ανακοινώνεται από
το Παρατηρητήριο Τιμών υγρών καυσίμων του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης, κατά την
ημέρα παράδοσης αυτού.

 Πετρέλαιο κίνησης(diesel): με ποσοστό έκπτωσης μηδέν κόμμα πέντε (0,5%) επί της
εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης, όπως αυτή
ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών υγρών καυσίμων του Υπ. Οικονομίας &
Ανάπτυξης, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού.

 Πετρέλαιο θέρμανσης: με ποσοστό έκπτωσης μηδέν κόμμα πέντε (0,5%) επί της
εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης, όπως αυτή
ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών υγρών καυσίμων του Υπ. Οικονομίας &
Ανάπτυξης, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού.

 Λιπαντικά: με προσφερόμενη τιμή 48.573,28 € χωρίς Φ.Π.Α, που αντιστοιχεί σε
ποσοστό έκπτωσης δέκα τοις εκατό (10%).

Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της διακήρυξης, που θα
υποβάλει η μειοδότης μετά από σχετική ειδοποίηση που θα του σταλεί.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 302

ΘΕΜΑ 34ο: Χρονική παράταση της υπ΄ αριθμ. 164/2018 (ADAM 18SYMV003977122) σύμβασης
του υποέργου: «Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των αναβατήρων του
Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 44025/822/26-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Τη χρονική παράταση μέχρι 31/05/2020 της αρχικής σύμβασης με αριθμ. 164/2018

(ADAM 18SYMV003977122), η οποία τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 60/2019
(19SYMV005592776) σύμβαση του υποέργου: «Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό
των αναβατήρων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, με την εταιρεία
με επωνυμία «MONTE NOULIKAS» ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ Ο.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ (5ο ΧΙΛ. ΒΕΡΟΙΑΣ – ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΑΦΜ 082578630 - ΔΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ), συμβατικής αξίας 1.424.956,35 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), η οποία
βρίσκεται σε εξέλιξη με ημερομηνία λήξης εργασιών την 7/03/2020.

Οι καθυστερήσεις, οφείλονται στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο Χιονοδρομικό
Κέντρο Καρπενησίου και όχι σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ο κ. Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση, καθώς έχουν διαφωνήσει ως Παράταξη με την
στάση που κρατάει η Περιφέρεια στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου. Συνεπώς, διαφωνούν
και με την προμήθεια και φυσικά με την παράταση της σύμβασης…

Η κα Μπατζελή ομοίως καταψήφισε, όπως είχαν κάνει ως Παράταξη και με την επένδυση,
που είναι πολύ μεγάλη. Οι εργασίες, δήλωσε, δεν προχωρούν, “υπάρχει οικονομική δυστοκία της
επιχείρησης και δεν έχουν ενημερωθεί για την εξέλιξη της Αναπτυξιακής Ευρυτανίας”.

Ο κ. Σκούρας έδωσε λευκή ψήφο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 303

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 35ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020,
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. α) οικ. 33154/865/18-
02-2020 και β) 37007/987/25-02-2020 έγγραφα της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.
Βοιωτίας προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

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

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙ
Σ ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Πληρωμή δαπάνης για
σύνδεση παροχής
καινούργιου
αντλιοστασίου στο
ΣΑΑΚ Αγ.Τριάδος για
ανάγκες άρδευσης της
Κωπαΐδας, σύμφωνα
με τον Ν.4075/2012,
άρθρο 58 παρ. 8 και
Ν.4250/14 άρθρο 13.

02.05.073.5429
01

Λοιπές
Γεωργικές
δαπάνες (Ο.Κ)

10.311,83 1.002.157,96 539.472,84 465.685,12
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2

Πληρωμή δαπάνης για
σύνδεση παροχής
καινούργιου
αντλιοστασίου στη
θέση, λήψη 3 του
Κηφισού για ανάγκες
άρδευσης της
Κωπαΐδας, σύμφωνα
με τον Ν.4075/2012,
άρθρο 58 παρ. 8 και
Ν.4250/14, άρθρο 13.

02.05.073.5429
01

Λοιπές
Γεωργικές
δαπάνες (Ο.Κ)

15.132.95 1.002.157,96 549.784,67 452.373,29

3

Αμοιβή στο Δικαστικό
επιμελητή ΜΕΛΕΤΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟ για τις
επιδόσεις 18-10-17,
σύμφωνα αρ.
καταθέσεως 21/4-5-18
και σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 άρθρο 176
παρ.1, άρθρο 72 και Ν.
4194/2013, άρθρο 58

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

982,70 20.000,00 7.775,24 12.224,76

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 26.427,48 1.022.157,96 557.559,91 464.598,05

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Επιστροφή χρηματικού
ποσού στo ΚΩΝ/ΝΟ
ΜΕΡΤΖΑΝΗ, επειδή
δεν έγινε η μεταβίβαση
του ΥΤΚ 3872 αυτ/του,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10, αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.3199.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

220,00 3.000,00 566,00 2.434,00

2

Επιστροφή χρηματικού
ποσού στη
ΜΡΑΜΠΛΑΝ ΕΛΕΝΗ,
επειδή κατέβαλε
επιπλέον ποσό για την
μεταβίβαση του ΙΟΕ
8546 αυτ/του,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.3199.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

165,00 3.000,00 786,00 2.214,00

3

Κάλυψη δαπάνης για
παροχή υπηρεσιών
πληροφόρησης των
υπηρεσιών της Π.Ε.
Βοιωτίας για ένα έτος,
σύμφωνα με το Ν.
4250/14 άρθρο 13,
Π.Δ
318/1992,4075/2012
και το Ν.3852/10,
άρθρο 176 παρ.1

01.05.073.0899.01

Λοιπές
δαπάνες και
ειδικές
αμοιβές

1.240,00 29.876,00 24.636,00 5.240,00

4

Κάλυψη δαπάνης για
προμήθεια ενός μοτέρ
απαγωγής αέρα για το
γραφείο της Κ.
Αντιπεριφερειάρχη και
δύο ηλεκτροβανών για
την θέρμανση της

01.05.073.1311 .01

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης
και επισκευής
εγκαταστάσε
ων

1.800,00 5.000,00 0,00 5.000,00
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αίθουσας πολλαπλών
χρήσεων, σύμφωνα με
Ν.4412/16 και το
Ν.3852/10, άρθρο 176
παρ.1

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 3.425,00 37.876,00 25.422,00 12.454,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 304

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση απόδοσης λογαριασμών XEΠ και απαλλαγή υπολόγων για την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 43130/1154/24-
02-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού ΧΕΠ, την απαλλαγή του υπολόγου και την είσπραξη

του επιστρεφομένου ποσού που δεν δαπανήθηκε για την Π.Ε. Βοιωτίας, όπως αυτά
περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

A/A ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΠ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΧΕΠ

ΔΑΠΑΝΗΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΧΕΠ

ΕΠΙΣΤΡΑΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΧΕΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΧΕΠ
Ε.Φ ΚΑΕ

1
0009Β,
ΜΙΚΡΟΔΑΠΑΝΕΣ ,ΜΠΑΡ
ΚΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

5.500,00 3.848,39 1.651,61 18/3-1-19 073.
1699

2
0011Β, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,
ΜΑΣΤΡΟΘΑΝΑΣΗ
ΚΩΝ/ΝΑ

2.000,00 827,76 1.172,24 18/3-1-19 073,
823

3

0056Β,
ΜΙΚΡΟΔΑΠΑΝΕΣ –
ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΑΥΤ/ΤΩΝ ΚΑΚΟΣΑΙΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ

2.000,00 1.989,06 10,94 18/3-1-19 073,
1321

4
0055Β, Δαπάνες
Πολιτικής Προστασίας
ΚΑΚΟΣΑΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

1.000,00 297,60 702,40 18/3-1-19 073,
1699

5
350Β,ΔΑΠΑΝΕΣ
ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ,
ΜΠΟΛΤΕΤΣΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

2.500,00 2.335,32 164,68 419/18-2-19 073,
5241

6
0010Β,
ΜΙΚΡΟΔΑΠΑΝΕΣ ,ΠΕΠΠ
Α ΘΕΟΦΑΝΩ

500,00 494,91 5,09 18/3-1-19 073.
1699

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 305

ΘΕΜΑ 37ο: Εξειδίκευση δαπανών από α) τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) και
β) τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2020,
για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 37574/619/18-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
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Α. Την εξειδίκευση των δαπανών για προμήθειες, συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών
που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην Π.Ε. Φωκίδας, κατά το Οικονομικό Έτος 2020, από
τον ειδικό Φορέα 073, ως κατωτέρω:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή

αμοιβής δικηγόρου ο
οποίος θα

εκπροσωπήσει την
«Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας
στο Μονομελές

Εφετείο Λαμίας, στη
δικάσιμο της 10ης
Μαρτίου 2020 ή σε
κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την

εντολή να
αποκρούσει την από
17 Νοεμβρίου 2017

και με αριθμό
κατάθεσης

δικογράφου 32/2017
έφεση που άσκησε ο

Σπυρίδων
Κολοβατιανός
σύμφωνα με την

αριθμ. ΤΤ.
5333/27/18.02.2020

εισήγηση της
Νομικής Υπηρεσίας

02.04..073.0871.0
1

Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
555,52 25.000,00 13.758,76 10.685,72

2.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή

αμοιβής δικηγόρου ο
οποίος θα

εκπροσωπήσει την
«Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας»,
στο Τριμελές

Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά (Τμήμα

Α3΄), στη δικάσιμο
της 27ης

Φεβρουαρίου 2020
ή σε κάθε μετ’

αναβολή ορισθείσα,
με την εντολή να

αποκρούσει την από
4 Δεκεμβρίου 2017

και με αριθμό
καταχώρησης
δικογράφου στο
Εφετείο Πειραιά

ΑΚ37/17 Ιανουαρίου
2018 Αίτηση

Ακύρωσης που
άσκησε ο

Απόστολος Τσιάμης
σύμφωνα με την

αριθμ. ΤΤ.
4504/20/11.02.2020

εισήγηση της
Νομικής Υπηρεσίας

02.04..073.0871.0
1

Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
621,24 25.000,00 14.314,28 10.064,48

3.

Η δαπάνη αφορά
την πρόσβαση στην

ηλεκτρονική
Βιβλιοθήκη

Δημοσιονομικής
Νομοθεσίας

www.docman.gr για

02.04..073.0899.0
1

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές
αμοιβές

620,00 40.000,00 21.135,26 18.244,74

http://www.docman.gr
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ένα χρόνο Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο

37339/618/18-02-
2020 πρωτογενές
αίτημα της Δ/νσης

Διοικητικού-
Οικονομικού

4.

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια

τριών (3) Σημαιών
για το Διοικητήριο
της Π.Ε. Φωκίδας
Το αρθμ. πρωτ.
οικ. Έγγραφο

26418/462/04-02-
2020 πρωτογενές
αίτημα της Δ/νσης

Διοικητικού-
Οικονομικού

02.04..073.1699.0
1

Λοιπές
προμήθειες 88,00 10.118,03 177,00 9.853,03

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 1.884,76 100.118,03 49.385,30 48.847,97

Β. Την εξειδίκευση 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

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

5.

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια
Ακρυλικών

χρωμάτων για την
σήμανση των

οδικών κόμβων της
Π.Ε Φωκίδας με

χρηματοδότηση από
το πρόγραμμα
τόκων Το αρθμ.

πρωτ. οικ.
Έγγραφο

29733/510/07-02-
2020 πρωτογενές
αίτημα της Δ/νσης

Τεχνικών
Έργων(ΑΔΑΜ:20R
EQ006291166)

02.04..071.9779.0
1

Εκτέλεση
λοιπών

έργων που
δεν

κατονομάζοντ
αι ειδικά

5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 306

ΘΕΜΑ 38ο: Εξειδίκευση δαπανών από α) τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για
την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων μετακίνησης και υπερωριών
υπαλλήλων και β) τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071),
Οικονομικού Έτους 2020, για την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων
μετακίνησης υπαλλήλων, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 37563/620/18-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει:
A) 1. 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 Π.Ε. Φωκίδας και για την επιμόρφωση του προσωπικού του
γραφείου, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Ά τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2020
από τον ειδικό Φορέα 073 στους υπαλλήλους του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, του παρακάτω
πίνακα:

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
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 Ά Τρίμηνο του
2020 Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο

37731/189/18-02-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα του
Γραφείου

Αντιπεριφερειάρχη.

02.04.073.0719.0
1

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

0715,0716,0717

1.100,00

2.

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή ημερήσιας

αποζημίωσης
υπαλλήλων του

Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη
της Π.Ε. Φωκίδας

για το Ά Τρίμηνο του
2020 Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο

37731/189/18-02-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα του
Γραφείου

Αντιπεριφερειάρχη.

02.04.073.0721.0
1

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω

ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715, 0716 και
0717

500,00

2. 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 Ά τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2020 από τον ειδικό
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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 Ά Τρίμηνο του
2020 Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο

37672/625/18-02-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα της
Δ/νσης

Διοικητικού-
Οικονομικού.

02.04.073.0719.0
1

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

0715,0716,0717

1.500,00

4.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας

αποζημίωσης
υπαλλήλων της

Δ/νσης
Διοικητικού –

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

37672/625/18-02-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα της
Δ/νσης

Διοικητικού
Οικονομικού.

02.04.073.0721.0
1

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω

ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715, 0716 και
0717

900,00

3. 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 το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας, εργασίες
καθαρισμού χειμάρρων και λοιπές εργασίες συντήρησης υποδομών σε όλη την έκταση της Π.Ε.
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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 Ά 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

5.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
λοιπών εξόδων
μετακίνησης

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

37901/621/18-02-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα της

Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

02.04.073.0719.0
1

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

0715,0716,0717

1.000,00

6.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας

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

37901/621/18-02-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα της

Δ/νσης Τεχνικών

02.04.073.0721.0
1

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω

ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715, 0716 και
0717

1.000,00
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Έργων.

4.1. 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 Ά
τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2020 από τον ειδικό Φορέα 073, στους υπαλλήλους της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, του παρακάτω πίνακα:

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 Ά Τρίμηνο του
2020 Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο

35852/333//17-02-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα της

Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής .

02.04.073.0719.0
1

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

0715,0716,0717

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 Ά Τρίμηνο του
2020 Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο

35852/333//17-02-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα της Δ/νσης

Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής .

02.04.073.0721.0
1

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω

ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715, 0716 και
0717

700,00

ΑΔΑ: ΩΓ3Μ7ΛΗ-ΒΤΜ
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4.2. 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 Ά 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 Ά Τρίμηνο του
2020 Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο

37225/340//17-02-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα της

Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής .

02.04.073.0719.0
1

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

0715,0716,0717

1.100,00

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 Ά Τρίμηνο του
2020 Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο

37225/340//17-02-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα της

Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής .

02.04.073.0721.0
1

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω

ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715, 0716 και
0717

500,00

ΑΔΑ: ΩΓ3Μ7ΛΗ-ΒΤΜ



38

4.3. Την εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων
μετακίνησης (χιλιομετρική αποζημίωση, ναύλοι, εισιτήρια, διόδια κ.λ.π.) για τις ανάγκες του
Προγράμματος Ο.Σ.Δ.Ε, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020
από τον ειδικό Φορέα 073, Κ.Α.Ε. 5243, 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

11.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας

αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων
μετακίνησης

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

Π.Ε. Φωκίδας για το
έτος 2020 Το αρθμ.

πρωτ. οικ.
Έγγραφο

37228/341//17-02-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα της

Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής .

02.04.073.5243.0
1

Δαπάνες
εφαρμογής

προγράμματο
ς Ο.Σ.Δ.Ε.

1.497,00

4.4. Την εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων
μετακίνησης (χιλιομετρική αποζημίωση, ναύλοι, εισιτήρια, διόδια κ.λ.π.) για τις ανάγκες του
Προγράμματος δακοκτονίας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος
2020 από τον ειδικό Φορέα 073, Κ.Α.Ε. 5241, στους υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής, του παρακάτω πίνακα:

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2 ΚΑΣΤΡΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
3 ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
4 ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
5 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

ΑΔΑ: ΩΓ3Μ7ΛΗ-ΒΤΜ
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12.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας

αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων
μετακίνησης

υπαλλήλων της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της

Π.Ε. Φωκίδας για το
έτος 2020 Το αρθμ.

πρωτ. οικ.
Έγγραφο

37680/349/17-02-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα της

Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής .

02.04.073.5241.0
1

Δαπάνες
προστασίας

ελαιοπαραγωγ
ής

8.000,00

4.5. Την εξειδίκευση των δαπανών για υπερωριακή απασχόληση για τις ανάγκες του
Προγράμματος δακοκτονίας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος
2020 από τον ειδικό Φορέα 073, Κ.Α.Ε. 5241, στους υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής, του παρακάτω πίνακα:

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2 ΚΑΣΤΡΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
3 ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
4 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

13.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
υπερωριακής
απασχόλησης
υπαλλήλων της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της

Π.Ε. Φωκίδας για το
έτος 2020 Το αρθμ.

πρωτ. οικ.
Έγγραφο

37760/353//17-02-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα της

Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής .

02.04.073.5241.0
1

Δαπάνες
προστασίας

ελαιοπαραγωγ
ής

6.500,00

4.6. Την εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων
μετακίνησης (χιλιομετρική αποζημίωση, ναύλοι, εισιτήρια, διόδια κ.λ.π.) για τις ανάγκες του
Προγράμματος RICA, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020 από
τον ειδικό Φορέα 073, Κ.Α.Ε. 5241, στους υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής, του παρακάτω πίνακα:

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2 ΚΑΣΤΡΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
3 ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΑΔΑ: ΩΓ3Μ7ΛΗ-ΒΤΜ
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4 ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 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

14.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας

αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων
μετακίνησης

υπαλλήλων της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της

Π.Ε. Φωκίδας για το
έτος 2020 Το αρθμ.

πρωτ. οικ.
Έγγραφο

37600/346//17-02-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα της

Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής .

02.04.073.5244.0
1

Δαπάνες
γεωργίας,

κτηνοτροφίας
κ.λπ. που δεν
προβλέπονται
σε άλλους
κωδικούς
αριθμούς
εξόδων

6.993,47

4.7. Την εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων
μετακίνησης (χιλιομετρική αποζημίωση, ναύλοι, εισιτήρια, διόδια κ.λ.π.) για τις ανάγκες του
Προγράμματος Αγροτικού Εξηλεκτρισμού, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το
Οικονομικό Έτος 2020 από τον ειδικό Φορέα 073, Κ.Α.Ε. 5241, στους υπαλλήλους της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, του παρακάτω πίνακα:

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 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
ημερήσιας

αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων
μετακίνησης

υπαλλήλων της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της

Π.Ε. Φωκίδας για το
έτος 2020 Το αρθμ.

πρωτ. οικ.
Έγγραφο

37520/344//17-02-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα της

Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής .

02.04.073.5244.0
1

Δαπάνες
γεωργίας,

κτηνοτροφίας
κ.λπ. που δεν
προβλέπονται
σε άλλους
κωδικούς
αριθμούς
εξόδων

600,00

4.8. Την εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων
μετακίνησης (χιλιομετρική αποζημίωση, ναύλοι, εισιτήρια, διόδια κ.λ.π.) για τις ανάγκες του
Προγράμματος Μελισσοκομίας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος
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41

2020 από τον ειδικό Φορέα 073, Κ.Α.Ε. 5241, στους υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής, του παρακάτω πίνακα:

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 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

16.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας

αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων
μετακίνησης

υπαλλήλων της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της

Π.Ε. Φωκίδας για το
έτος 2020 Το αρθμ.

πρωτ. οικ.
Έγγραφο

37459/343/17-02-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα της

Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής .

02.04.073.5244.0
1

Δαπάνες
γεωργίας,

κτηνοτροφίας
κ.λπ. που δεν
προβλέπονται
σε άλλους
κωδικούς
αριθμούς
εξόδων

162,29

4.9. Την εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων
μετακίνησης (χιλιομετρική αποζημίωση, ναύλοι, εισιτήρια, διόδια κ.λ.π) για τις ανάγκες του
Προγράμματος Γεωργικών Στατιστικών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το
Οικονομικό Έτος 2020 από τον ειδικό Φορέα 073, Κ.Α.Ε. 5241, στους υπαλλήλους της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, του παρακάτω πίνακα:

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΤΣΙΑΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ 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

17.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας

αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων
μετακίνησης

υπαλλήλων της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της

Π.Ε. Φωκίδας για το
έτος 2020 Το αρθμ.

πρωτ. οικ.
Έγγραφο

37400/342/17-02-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα της

Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής .

02.04.073.5244.0
1

Δαπάνες
γεωργίας,

κτηνοτροφίας
κ.λπ. που δεν
προβλέπονται
σε άλλους
κωδικούς
αριθμούς
εξόδων

493,80
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5. 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 Ά 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
2 ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
4 ΦΛΩΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
5 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
6 ΚΛΑΛΥΒΙΩΤΗ ΙΟΥΛΙΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
7 ΣΩΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
8 ΞΑΝΘΟΥΛΗ ΙΟΥΛΙΑΣ 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

18.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
λοιπών εξόδων
μετακίνησης

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

του 2020 Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο

37297/560/18-02-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα Δ/νσης
Μεταφορών και
Επικοινωνιών

02.04.073.0719.0
1

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

0715,0716,0717

1.000,00

19.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας

αποζημίωσης
υπαλλήλων της

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

του 2020 Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο

37297/560/18-02-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα Δ/νσης
Μεταφορών και

02.04.073.0721.0
1

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω

ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715, 0716 και
0717

500,00

ΑΔΑ: ΩΓ3Μ7ΛΗ-ΒΤΜ
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Επικοινωνιών .

6. 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 ό, τι άλλο απαιτηθεί, που πρόκειται να
πραγματοποιηθούν κατά το Ά 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

20.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
λοιπών εξόδων
μετακίνησης

υπαλλήλων της
Δ/νσης Ανάπτυξης
της Π.Ε. Φωκίδας
για το Ά Τρίμηνο

του 2020 Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο

227/227/19-02-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα της

Δ/νσης Ανάπτυξης

02.04.073.0719.0
1

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

0715,0716,0717

2.000,00

21.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας

αποζημίωσης
υπαλλήλων της

Δ/νσης Ανάπτυξης
της Π.Ε. Φωκίδας
για το Ά Τρίμηνο

του 2020 Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο

227/227/19-02-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα της

Δ/νσης Ανάπτυξης

02.04.073.0721.0
1

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω

ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715, 0716 και
0717

800,00

ΑΔΑ: ΩΓ3Μ7ΛΗ-ΒΤΜ
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7. 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 Ά 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

22.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
λοιπών εξόδων
μετακίνησης

υπαλλήλων της
Δ/νσης Δημόσιας

Υγείας και
Κοινωνικής

Μέριμνας της Π.Ε.
Φωκίδας για το Ά
Τρίμηνο του 2020
Το αρθμ. πρωτ.
οικ. Έγγραφο

34469/159//17-02-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα της

Δ/νσης Δημόσιας
Υγείας και
Κοινωνικής
Μέριμνας

02.04.073.0719.0
1

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

0715,0716,0717

700,00

23.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας

αποζημίωσης
υπαλλήλων της
Δ/νσης Δημόσιας

Υγείας και
Κοινωνικής

Μέριμνας της Π.Ε.
Φωκίδας για το Ά
Τρίμηνο του 2020
Το αρθμ. πρωτ.
οικ. Έγγραφο

34469/159//17-02-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα της

Δ/νσης Δημόσιας
Υγείας και
Κοινωνικής
Μέριμνας .

02.04.073.0721.0
1

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω

ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715, 0716 και
0717

300,00

8. 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
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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 Ά 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

24.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
λοιπών εξόδων
μετακίνησης

υπαλλήλων του
τμήματος

Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας
της Π.Ε. Φωκίδας
για το Ά Τρίμηνο

του 2020 Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο

36986/113//17-02-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα του
τμήματος

Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας

02.04.073.0719.0
1

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

0715,0716,0717

500,00

25.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας

αποζημίωσης
υπαλλήλων του

τμήματος
Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας
της Π.Ε. Φωκίδας
για το Ά Τρίμηνο

του 2020 Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο

36986/113//17-02-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα του
τμήματος

Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας

02.04.073.0721.0
1

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω

ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715, 0716 και
0717

200,00

9. 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 Ά τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2020 από τον ειδικό Φορέα 073,
στους υπαλλήλους τμήματος Πολιτικής Προστασίας, του παρακάτω πίνακα:
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A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 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

26.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
λοιπών εξόδων
μετακίνησης

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

38275/115//17-02-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα του
τμήματος
Πολιτικής

Προστασίας

02.04.073.0719.0
1

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

0715,0716,0717

500,00

27.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας

αποζημίωσης
υπαλλήλων

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

38275/115//17-02-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα του
τμήματος
Πολιτικής

Προστασίας

02.04.073.0721.0
1

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω

ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715, 0716 και
0717

200,00

10. 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 το Ά 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
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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

28.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
λοιπών εξόδων
μετακίνησης

υπαλλήλων του
τμήματος

Πληροφορικής
της Π.Ε. Φωκίδας
για το Ά Τρίμηνο

του 2020 Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο

37477/17//18-02-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα του
τμήματος

Πληροφορικής

02.04.073.0719.0
1

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

0715,0716,0717

300,00

29.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας

αποζημίωσης
υπαλλήλων του

τμήματος
Πληροφορικής

της Π.Ε. Φωκίδας
για το Ά Τρίμηνο

του 2020 Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο

37477/17//18-02-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα του
τμήματος

Πληροφορικής

02.04.073.0721.0
1

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένω

ν στο
εσωτερικό &
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715, 0716 και
0717

150,00

Β) 1. Την εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων
μετακίνησης (χιλιομετρική αποζημίωση, ναύλοι, εισιτήρια, διόδια κ.λ.π.) για επίβλεψη και
παραλαβή αφανών εργασιών έργων που είναι ενταγμένα στην ΣΑΕΠ 066 και βρίσκονται σε
εξέλιξη, όπως: 1. Αποκατάσταση κτιρίου Μακεδών στην ΤΚ Κίρρας Δ. Δελφών 2. Κατασκευή
συνδετήριου κόμβου περιοχής Μαλαμάτων Π.Ε. Φωκίδας 3. Προστασία διαβρωμένων ακτών
παραλίας Τολοφώνας 4. Περιφερειακός δρόμος Τρικόρφου (Α΄Φάση), που πρόκειται να
πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020 από τον ειδικό Φορέα 071 από 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
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8 ΖΟΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
9 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
10 ΚΟΛΟΒΟΣ ΗΛΙΑΣ 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

30.

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή λοιπών

εξόδων μετακίνησης
υπαλλήλων της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε.

Φωκίδας για Έτος
2020 Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο

37271/619/18-02-
2020

τεκμηριωμένο
αίτημα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων .

02.04.071.9417.0
1

Οδοιπορικά
έξοδα όσων
μετακινούνται
στο εσωτερικό,
υπαλλήλων ή

μη

10.000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 307

ΘΕΜΑ 39ο: Εξειδίκευση πίστωσης για την πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
(Ειδικός Φορέας 073) και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071),
Οικονομικού Έτους 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 42932/797/25-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει:
Α. Την εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό

(φορέας 073), οικονομικού έτους 2020, Π.Ε. Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η δαπάνη αφορά την ετήσια
συντήρηση του
προγράμματος Tekton Pro-
SN4897, απαραίτητου για το
σχεδιασμό των μελετών της
Δ.Τ.Ε της Π.Ε.Ευρυτανίας.

03.073.
0879.01

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν

ειδικές
υπηρεσίες

1.054,00 38.000,00 19.399,82 17.546,18

Η δαπάνη αφορά την
ανανέωση περιόδου
εκχώρησης του ονόματος
χρήσης τομέα διαδικτύου
(internet domain name)
evrytania.gr για δύο (2) έτη,
για τις ανάγκες της
Π.Ε.Ευρυτανίας.

03.073.
0899.01

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
24,80 30.000,00 23.024,00 6.951,20
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Β. Την εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων (φορέας 071), οικονομικού έτους 2020, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Πληρωμή δαπάνης
υλοποίησης του
έργου «Βελτίωση
οδικού δικτύου
Άγραφα – Αγία
Κυριακή», το οποίο
εντάσσεται στο
Τεχνικό
Πρόγραμμα 2020
της
Π.Ε.Ευρυτανίας,
σύμφωνα με την
296/2019
απόφαση
Περιφερειακού
Συμβουλίου.
20REQ006272931

03.071.
9771.01

Εκτέλεση &
συντήρηση
έργων

60.000,00 227.928,20 0,00 167.928,20

Πληρωμή δαπάνης
υλοποίησης του
έργου «Κατασκευή
τεχνικών οδικού
δικτύου Επινιανών-
Ι.Μ.Στάνας», το
οποίο εντάσσεται
στο Τεχνικό
Πρόγραμμα 2020
της
Π.Ε.Ευρυτανίας,
σύμφωνα με την
296/2019
απόφαση
Περιφερειακού
Συμβουλίου.
20REQ006272931

03.071.
9771.01

Εκτέλεση &
συντήρηση
έργων

58.000,00 227.928,20 60.000,00 109.928,20

Πληρωμή δαπάνης
υλοποίησης του
έργου «Συντήρηση
- κατασκευή
τεχνικών ΕΟΔ -
Ι.Μ.Δομνιανών», το
οποίο εντάσσεται
στο Τεχνικό
Πρόγραμμα 2020
της
Π.Ε.Ευρυτανίας,
σύμφωνα με την
296/2019
απόφαση
Περιφερειακού
Συμβουλίου.
20REQ006272931

03.071.
9771.01

Εκτέλεση &
συντήρηση
έργων

65.000,00 227.928,20 118.000,00 44.928,20

ΑΔΑ: ΩΓ3Μ7ΛΗ-ΒΤΜ
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Η δαπάνη αφορά
συνδιοργάνωση
της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας-
Περιφερειακής
Ενότητας
Ευρυτανίας (οδική
μεταφορά,
εσωτερικές
μετακινήσεις,
υποστήριξη
ηλεκτρονικού
συστήματος
βαθμολόγησης
αγώνων), για την
υλοποίηση των
Πανελλήνιων
Σχολικών Αγώνων
TAEKWONDO
Γενικών Λυκείων &
ΕΠΑΛ Ελλάδας
έτους 2019-2020,
σε συνεργασία με
το Δήμο
Καρπενησίου και
την Ελληνική
Ομοσπονδία
Ταεκβοντό, στο
Κλειστό
Γυμναστήριο του
Ολυμπιακού
Αθλητικού
Κέντρου
Καρπενησίου, από
18 έως 20
Μαρτίου 2020.
(ΚΑΠ2020)
20REQ006335097

03.071.
9779.01

Εκτέλεση
λοιπών έργων

που δεν
κατονομάζονται

ειδικά
(πολιτιστικά –
αθλητικά

προγράμματα
και εκδηλώσεις

ευρείας
απήχησης)

3.000,00 380.300,00 349.538,64 27.761,36

Η δαπάνη κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση της συγκεκριμένης αθλητικής εκδήλωσης, η οποία έχει
υπερτοπική σημασία και είναι ευρείας απήχησης, καθώς συμμετέχουν όλοι οι αθλητές-αθλήτριες TAEKWONDO,
που είναι μαθητές στα Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ της χώρας, οι προπονητές του αθλήματος και οι γυμναστές των
σχολείων που θα λάβουν μέρος στους αγώνες. Σκοπό έχει την καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλήματος του
Ταεκβοντό, την προαγωγή του αθλητισμού μέσω της προσέλκυσης περισσότερων παιδιών σε αυτό το άθλημα και
να συμβάλλει στην τόνωση της τοπικής αγοράς και προβολής του τόπου.
Πληρωμή δαπάνης
για την παραγωγή
και προβολή
εικονικής
περιήγησης με
εναέριες λήψεις,
στην ελληνική &
αγγλική γλώσσα,
στα πλαίσια
υλοποίησης του
έργου «Παραγωγή
και προβολή video
VR 360o για την
τουριστική
προβολή του
Χιονοδρομικού
Τουρισμού», το
οποίο εντάσσεται

03.071.
9899.01

Λοιπές
Δαπάνες 6.944,00 460.002,86 179.174,40 273.884,46

ΑΔΑ: ΩΓ3Μ7ΛΗ-ΒΤΜ
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στο Τεχνικό
Πρόγραμμα 2020
της
Π.Ε.Ευρυτανίας,
σύμφωνα με την
296/2019
απόφαση
Περιφερειακού
Συμβουλίου.
20REQ006285202

Γ. Την εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά το
έτος 2019 και θα εξοφληθούν κατά το οικονομικό έτος 2020 για την Π.Ε. Ευρυτανίας, ως
κατωτέρω:

Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις παραπάνω δαπάνες, πλην εκείνων που
αφορούν την τουριστική προβολή της Περιφέρειας, δηλαδή των ποσών 6.944,00 € και 4.464,00
€ του πίνακα Β. και Γ. αντίστοιχα.

Η κα Μπατζελή ανέφερε πως τα παραπάνω ποσά δεσμεύονται από το 20% της
Περιφέρειας και ζήτησε περαιτέρω διευκρινίσεις. Αυτές παρασχέθηκαν από τον
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, κ. Αριστείδη Τασιό, αλλά
δεν ικανοποίησαν την κα Μπατζελή, η οποία έδωσε λευκή ψήφο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 308

ΘΕΜΑ 40ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός
Φορέας 071), που αφορά πληρωμή δαπάνης της 38ης Εντολής Πληρωμής & Πιστοποίησης του
έργου: «Οδός Δομνίστα - Ροσκά - Πάντα Βρέχει - Όρια νομού - Ν.Α. Ευρυτανίας».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 42009/776/25-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης που αφορά πληρωμή δαπάνης από τις Δημόσιες

Επενδύσεις της Π.Ε. Ευρυτανίας, ως εξής:

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

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Η δαπάνη αφορά το έργο με τίτλο
«Εξωτερικές διαφημίσεις για την
τουριστική προβολή του νομού
Ευρυτανίας» (αφορά την επιμέλεια
δημιουργικού δύο μακετών πίσω όψης
λεωφορείων, κάλυψη πίσω όψης 15
λεωφορείων και ενοικίαση αυτών),
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 296/2019
απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Π.Στ.Ε. περί έγκρισης-
τροποποίησης του Τεχνικού Προγ/τος
Π.Ε.Ευρυτανίας, στο οποίο εντάσσεται
το συγκεκριμένο έργο (ΚΑΠ 2020), για
το έτος 2019.

03.071.

9899.02 Λοιπές Δαπάνες 4.464,00

ΑΔΑ: ΩΓ3Μ7ΛΗ-ΒΤΜ
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ σε ευρώ

1

38η εντολή πληρωμής του Έργου «Οδός Δομνίστα-Ροσκά-Πάντα Βρέχει-Όρια
Νομού-Ν.Α. Ευρυτανίας»
Χρηματοδότηση : ΣΑΕΠ 766
Προϋπολογισμός : 9.000.000,00 ευρώ
Ποσό σύμβασης : 4.268.057,75 ευρώ
Πληρωμές μέχρι σήμερα : 4.272.522,70 ευρώ
Παρών λογαριασμός : 9.835,43 ευρώ
Υπόλοιπο εγκρίσεων : 0,00 ευρώ.

Φορέας – ΚΑΕ : 071 – 9453 «Συγκοινωνίες»

Ανάδοχος : ΑΕΤΕΘ Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ :
9.835,43 ευρώ

Κ.Α.Ε.

03.071.9453

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ

«Συγκοινωνίες»

Ποσό
δέσμευσης
Πίστωσης

9.835,43

Ποσό
Εγκεκρ.
Π/Υ

100.000,00

Δεσμευθέν
ποσό

41.025,65

Υπόλοιπο για
δέσμευση
πίστωσης

49.138,92

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 309

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση απόδοσης λογαριασμών XEΠ και απαλλαγή υπολόγων για την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 42641/784/25-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμών ΧΕΠ, την απαλλαγή των υπολόγων και την

είσπραξη του επιστρεφόμενου ποσού που δεν δαπανήθηκε για την Π.Ε. Ευρυτανίας, όπως όλα
αυτά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α Α/Α Υπόλογος
Απόφαση
Έγκρισης

ΧΕΠ
Κωδικός Εγκριθέν

Ποσό
Δαπανηθέν

Ποσό
Επιστραφέν
ποσό

1 003ΒΕ ΝΤΡΙΒΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22/3-1-2019 073.0899 1.500,00 731,00 769,00

2 004ΒΕ ΠΑΥΛΕΤΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 22/3-1-2019 073.0823 3.000,00 797,22 2.202,78

3 005ΒΕ ΜΠΙΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 22/3-1-2019 073.0899 2.000,00 1.212,20 787,80

4 006ΒΕ ΜΠΙΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 22/3-1-2019 073.1511 6.500,00 1.867,45 4.632,55

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 310

ΘΕΜΑ 42ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020,
(Ειδικός Φορέας 073) & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, Οικονομικού Έτους
2020, (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 42831/1811/25-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

ΑΔΑ: ΩΓ3Μ7ΛΗ-ΒΤΜ
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει:
Α. Την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών,

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

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη για τεχνική
υποστήριξη χρηστών
εφαρμογής λογισμικού και
υπηρεσιών πληροφορικής
στο Γραφείο του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας

Έγγραφο 12838/140/17-1-
2020 Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη

20REQ006209900 2020-01-
28

02.01.073.0869.
01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
λοιπού
εξοπλισμού

720,00 48.000,00 47.063,67 936,33

2

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της ΠΣΕ
στο Τριμελές Εφετείο
Πειραιά σχετικά με την
προσφυγή της εταιρείας με
την επωνυμία “Αφοι
Ζησιμόπολοι Ανώνυμη
Τεχνική Εταιρεία”

Έγγραφο 8837/49/18-02-
2020 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

621,24 100.000,00 59.936,20 40.063,80

3

Δαπάνη για την παροχή
υπηρεσιών φύλαξης
κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας

-ΠΟΛΥΕΤΗΣ-
Έτος: 2020: 50.000,00€
Έτος 2021: 50.000,00€

Έγγραφο 37137/1693/18-02-
2020 Δ/νσης Οικονομικού &
ΔΕ

20REQ006303782 2020-02-
18

02.01.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

50.000,00 172.071,31 120.313,81 51.757,50

4

Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου στην εταιρία
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ_ΓΡΥΠΑΙΟ
Σ ΙΚΕ λόγω μη χρήσης

Έγγραφο 3151/10-2-2020
Δ/νση Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

105,00

5

Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου στον
Παναγιώτη Βουρλιωτάκη
του Ιωάννη λόγω μη
χρήσης

Έγγραφο 3611/14-2-2020
Δ/νση Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

165,00

ΑΔΑ: ΩΓ3Μ7ΛΗ-ΒΤΜ
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Β. Την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020, ως
κατωτέρω:

6

Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου στην Μαρία
Παπανάγνου του Θωμά
λόγω μη χρήσης

Έγγραφο 3505/13-2/2020
Δ/νση Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

200,00

7

Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου στον
Απόστολο
Κουτσογιαννακόπουλο τ.
Κων/νου λόγω μη χρήσης

Έγγραφο 1786/1770/12-2-
2020 Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε.
Φωκίδας

02.01.073.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

218,00 5.000,00 1.922,48 3.077,52

52.029,24

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη για την συμμετοχή
της Π.Σ.Ε. στην Έκθεση
PROWEIN 2020 (15-
17/3/2020) (Διεθνής έκθεση
οίνου & Ποτών)

Έγγραφο 34880/203/14-2-
2020 Δ/νση Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

20REQ006290492 2020-02-
14

02.01.071.9899.
01

Λοιπές δαπάνες
(20% Έργα
Περιφέρειας )

10.000.00

2

Δαπάνη για την συμμετοχή
της Π.Σ.Ε. στην Έκθεση
CONSTRUCTIONS CYPRUS
2020 (27-29/3/2020) (9η
Διεθνής έκθεση
κατασκευών)

Έγγραφο 34900/205/14-2-
2020 Δ/νση Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

20REQ006290655 2020-02-
14

02.01.071.9899.
01

Λοιπές δαπάνες
(20% Έργα
Περιφέρειας )

16.000,00

3

Δαπάνη για την συμμετοχή
της Π.Σ.Ε. στην Έκθεση
FOOD & DRINK 2020 (30-
01/4/2020) (26η Διεθνής
έκθεση τροφίμων & ποτών)

Έγγραφο 34961/207/14-2-
2020 Δ/νση Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

20REQ006290729 2020-02-
14

02.01.071.9899.
01

Λοιπές δαπάνες
(20% Έργα
Περιφέρειας )

21.000,00

4

Δαπάνη για την συμμετοχή
της Π.Σ.Ε. στην Έκθεση
“ΧΤΙΖΩ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ,
ΔΙΑΚΟΣΜΩ 2020 (20-

02.01.071.9899.
01

Λοιπές δαπάνες
(20% Έργα
Περιφέρειας ) 20.000,00 3.110.000,00 2.491.569,79 618.430,21

ΑΔΑ: ΩΓ3Μ7ΛΗ-ΒΤΜ
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Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι ψηφίζει όλες τις παραπάνω δαπάνες, πλην εκείνων με α/α:
Α.3, που αφορά δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας,

“η οποία αποτελεί εργολαβία ενοικίασης προσωπικού”,
Β.1, που αφορά δαπάνη για την συμμετοχή στην Έκθεση “PROWEIN 2020” (Διεθνής

έκθεση οίνου & Ποτών), “η οποία δεν πρόκειται να προσφέρει τίποτε”,
Β.2, που αφορά δαπάνη για την συμμετοχή της Π.Σ.Ε. στην Έκθεση “CONSTRUCTIONS

CYPRUS 2020” (9η Διεθνής έκθεση κατασκευών), “η οποία δεν πρόκειται να προσφέρει τίποτε”,
Β.3, που αφορά δαπάνη για την συμμετοχή της Π.Σ.Ε. στην Έκθεση “FOOD & DRINK

2020” (26η Διεθνής έκθεση τροφίμων & ποτών).

Η κα Μπατζελή δήλωσε ότι, ως Παράταξη, ψηφίζουν λευκό στις δαπάνες του πίνακα Β.,
οι οποίες αφορούν χρηματοδότηση των εκθέσεων από την περικοπή του 20%, -συνολικό ποσό
141.400 €-, διότι “δεν μπορεί να θεωρηθεί επενδυτική παρέμβαση η συμμετοχή της Περιφέρειας
στις εκθέσεις”. Έχουν αναφέρει ξανά ότι “πρέπει να επανασχεδιαστεί η διαδικασία και η
χρηματοδότησή τους”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 311

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση ΚΑΕ δαπανών του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
που χρήζουν εξειδίκευσης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 43337/1846/25-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις δαπάνες του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ανά Κ.Α.Ε.

που χρήζουν εξειδίκευσης, όπως αυτές σημειώνονται στο παρακάτω Παράρτημα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ Κ.Α.Ε. (*)

α/α Κ.Α.Ε. Περιγραφή

1 0716 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό
( περιλαμβάνονται ................ και οι αιρετοί)

2 0717 Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο
εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαμβάνονται......... και οι αιρετοί)

3 0719 Οδοιπορικά - ημερήσιες αποζημιώσεις

22/3/2020) (Έκθεση
κατασκευών)

Έγγραφο 35210/219/14-2-
2020 Δ/νση Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

20REQ006292779 2020-02-
14

5

Δαπάνη για την ανάθεση
του έργου “Τοποθέτηση
φωτεινών σηματοδοτών
στον κόμβο Τιθορέας - Κ.
Τιθορέας”

Έγγραφο 32377/1401/12-02-
2020 Δ/νση Τεχνικών
Έργων ΠΣΕ

19REQ006050996 2019-12-
17

02.01.071.9771.
01

Εκτέλεση
συγκοινωνιακών

έργων.

74.400,00 1.880.000,00 220.000,00 1.660.000,00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 141.400,00
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4 0721 Οδοιπορικά - ημερήσιες αποζημιώσεις
5 0844 Εκθέσεις. Οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
6 0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων
7 0869 Αμοιβές για συντήρηση κι επισκευή λοιπού εξοπλισμού
8 0871 Αμοιβές Φυσικών Προσώπων
9 0879 Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες
10 0892 Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή

συμβιβαστικών πράξεων
11 0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές
12 1329 Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής κάθε είδους λοιπού

εξοπλισμού
13 1699 Λοιπές Προμήθειες
14 1729 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού
15 3199 Λοιπές Επιστροφές Εσόδων
16 5241 Δακοκτονία
17 5243 ΟΣΔΕ
18 5244 RICA - Εξηλεκτρισμός
19 5429 Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες
20 9362 Μελέτες και έρευνες για την εκτέλεση έργων
21 9452 Εγγειοβελτιωτικά έργα - Βιομηχανία - Ενέργεια - Βιοτεχνία
22 9459 Διάφορα Έργα
23 9473 Επενδύσεις εκτελούμενες από επιχορηγήσεις ΥΠΑΑΤ
24 9483 Έργα σχολικών κτιρίων
25 9712 Αποζημιώσεις ιδιοκτητών ακινήτων που απαλλοτριώνονται για

την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων
26 9719 Λοιποί σκοποί αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων
27 9762 Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων
28 9769 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες που δεν

κατονομάζονται ειδικά
29 9771 Εκτέλεση και συντήρηση έργων
30 9776 Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων
31 9778 Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων
32 9779 Εκτέλεση Λοιπών Έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά
33 9781 Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων
34 9899 Λοιπές δαπάνες

(*) Έργα Π.Δ.Ε. που εκκαθαρίζονται από το Π.Τ.Α. δεν χρήζουν εξειδίκευσης από την Ο.Ε.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως, ως Παράταξη, δεν έχουν αντίρρηση, δεδομένου ότι “αυτό το
ζήτημα αποτελεί μια καλή βάση συζήτησης για τη διαμόρφωση κοινής μεθόδου λειτουργίας των
Οικονομικών Υπηρεσιών όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 312

Σε αυτό το σημείο η κα Μπατζελή δήλωσε πως, ως Παράταξη, ψηφίζουν θετικά στα
θέματα εκτάκτων αναγκών. Προτείνουν, όμως, “οι υπηρεσίες μετά τη λήξη κάθε περιόδου,
χειμερινής ή θερινής, να προετοιμάζουν μια αναλυτική εισήγηση με τις συνολικές δαπάνες της
Περιφέρειας ανά χρονική περίοδο, με την υλοποίηση και απορροφητικότητα αλλά και τα όποια
προβλήματα ανακύπτουν. Άλλωστε, η προστασία από φυσικές καταστροφές είναι πολιτική που
πρέπει να επανασχεδιαστεί στην διαχείρισή της, βάσει και της πρόσφατης νομοθεσίας αλλά και
των παρεμβάσεων της Περιφέρειας, σε βασικά έργα υποδομών και πρόληψης στην νέα
προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ”.

Ομοίως, ο κ. Δούρος ζήτησε δυο φορές τον χρόνο να συντάσσεται ένας απολογιστικός
πίνακας για τις έκτακτες ανάγκες, ώστε να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα.
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ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 40586/119/21-02-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(χιονοπτώσεις - παγετός).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 40939/120/21-02-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φωκίδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 40586/119/21-02-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(χιονοπτώσεις - παγετός), με την οποία αποφασίστηκε:

1. Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεσης εργασιών:
i. Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 133849 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου αυτοκινούμενη

αλατιέρα με λεπίδα, ιδιοκτησίας “Παναγιώτη Κοντολάτη”, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου
της Π.Ε. Φωκίδας στην ε.ο. 21 Λιλαία - Επτάλοφος - όρια Νομού προς Αράχοβα.

ii. Του με αριθμό κυκλοφορίας ΕΚΕ 2321 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου αυτοκινούμενη
αλατιέρα με λεπίδα, ιδιοκτησίας “Δήμητρας Κυριαζή”, για τον αποχιονισμό ε.ο. 5 Σπερνόρεμα -
Καλοσκοπή - όρια Νομού προς Παύλιανη - Βρύζες - Πυρά - Μαυρολιθάρι - Καστριώτισα.

iii. Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 82426 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου αυτοκινούμενη
αλατιέρα με λεπίδα, ιδιοκτησίας “Κρόνος Ο.Ε.”, για τον αποχιονισμό φράγμα - Λιδορικι -
Λευκαδίτι - Στρώμη - Μουσουνίτσα - Αθ.Διάκο.

iv.Των με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 117515, ΜΕ 23233, ιδιωτικών μηχανημάτων, τύπου
αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα, ιδιοκτησίας “Γεωργίου Ράπτη”, για αποχιονισμό,
διασταύρωση με Παραλίμνιο - Δάφνο - Διχώρι - Ψηλό Χωριό, ε.ο. 13 Κροκύλειο - Κουπάκι -
Ζωριάνο - Αλποχώρι.

v. Των με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 87588, ΜΕ 123234 ιδιωτικών μηχανημάτων, τύπου
αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα, ιδιοκτησίας “Βασιλείου Τριβήλου”, για αποχιονισμό ε.ο. 8
Θεοτόκο - Πενταγιοί - Αρτοτίνα - όρια Νομού με Αιτωλοακαρνανία.

vi. Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 94153 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου αυτοκινούμενη
αλατιέρα με λεπίδα, ιδιοκτησίας “Ευθύμιου Σπυρόπουλου”, για τον αποχιονισμό Σώταινα - Μηλιά
- Στύλια - Περιθιώτισσα - Ποτιδάνεια - Παλιοξάρι - Τείχιο.

vii. Των με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 123207, ΜΕ 128895 ιδιωτικών μηχανημάτων
τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα και ανέμη και του ΑΜΕ 1380 φορτηγού, ιδιοκτησίας
“Θάνου Δήμου”, για αποχιονισμό στη θέση Φτερόλακα.

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

Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προ. Π.Ε. Φωκίδας
καθώς και τα αρμόδια τμήματα της Δ.Τ.Ε. και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των
υπευθύνων συντονιστών, προϊσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.

3. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η Π.Ε Φωκίδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε χρόνο και

για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.
(β) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, φώτα και

λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(γ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(γ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
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επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες κλπ.

(γ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(γ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(γ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την

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

(γ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος, όπου θα αναγράφεται «ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 313

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 35616/141/15-02-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(αποχιονισμός και ρίψη άλατος κατά την εκδήλωση καιρικών φαινομένων - χιόνια, παγετός - σε
οδούς αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, από 15-02-2020 έως 16-02-2020, στην ευρύτερη περιοχή
του Νομού Βοιωτίας (Αράχωβα – Λιβάδι – Σκαμνός – Χιονοδρομικό Κέντρο).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 40100/157/20-02-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Βοιωτίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 35616/141/15-02-2020 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(αποχιονισμός και ρίψη άλατος κατά την εκδήλωση καιρικών φαινομένων - χιόνια, παγετός - σε
οδούς αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, από 15-02-2020 έως 16-02-2020, στην ευρύτερη περιοχή
του Νομού Βοιωτίας (Αράχωβα – Λιβάδι – Σκαμνός – Χιονοδρομικό Κέντρο), με την οποία
αποφασίστηκε:

1.- Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και η ανάθεση
εργασιών:

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

1. ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Unimog με λεπίδα - αλατιέρα ΜΕ 74856 Σκαμνός - Χ. Κέντρο
2. ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Unimog με λεπίδα - αλατιέρα ΜΕ 135992 Σκαμνός - Χ. Κέντρο
3. ΣΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Mηχ. Εκσκφ. Περιστρεφόμενη ΜΕ 88638 Αράχωβα- Λιβάδι

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. 2136
πρακτ. 41/18-12-2019, θέμα 17ο (ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) απόφαση της Ο.Ε. της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά
από την Δνση Τεχνικών Έργων, με ιδιωτικά μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά
περίπτωση για τον σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία
μηχανήματος.

Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προ. Π.Ε. Βοιωτίας
καθώς και τα αρμόδια τμήματα της Δ.Τ.Ε. και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των
υπευθύνων συντονιστών, προϊσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.

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

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

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

(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, φώτα και
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λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για τη 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».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 314

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 39876/156/20-02-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(αποχιονισμός και ρίψη άλατος κατά την εκδήλωση καιρικών φαινομένων - χιόνια, παγετός - σε
οδούς αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, από 20-02-2020 έως 23-02-2020, στην ευρύτερη περιοχή
του Νομού Βοιωτίας).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 42050/164/24-02-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Βοιωτίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 39876/156/20-02-2020 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(αποχιονισμός και ρίψη άλατος κατά την εκδήλωση καιρικών φαινομένων - χιόνια, παγετός - σε
οδούς αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, από 20-02-2020 έως 23-02-2020, στην ευρύτερη περιοχή
του Νομού Βοιωτίας), με την οποία αποφασίστηκε:

1.- Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και η ανάθεση
εργασιών:

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

1. ΒΙΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Unimog με λεπίδα - αλατιέρα ΜΕ 93838 Αράχωβα- Σκαμνός -
Χ. Κέντρο

2. ΚΑΡΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Unimog με λεπίδα - αλατιέρα ΜΕ 121684 Ανάληψη - Κυριάκι
3. ΚΑΡΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Unimog με λεπίδα - αλατιέρα ΜΕ 94333 Αράχωβα

5. ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Unimog με λεπίδα - αλατιέρα ΜΕ 142444
Αράχωβα-
Σκαμνός -
Χ. Κέντρο

6. ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Unimog με λεπίδα - αλατιέρα ΜΕ 135992 Αράχωβα- Σκαμνός -
Χ. Κέντρο

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. 2136
πρακτ. 41/18-12-2019, θέμα 17ο (ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) απόφαση της Ο.Ε. της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά
από την Δνση Τεχνικών Έργων, με ιδιωτικά μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά
περίπτωση για τον σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία
μηχανήματος.

Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προ. Π.Ε. Βοιωτίας
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καθώς και τα αρμόδια τμήματα της Δ.Τ.Ε. και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των
υπευθύνων συντονιστών, προϊσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 315

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 136/7122/13-01-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων, για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (απομάκρυνση βράχων, μεταφορά μπάζων και καθαρισμός ρείθρων από
13/01/2020 στην Περιοχή Πύλης, ευθύνη της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 949/42857/25-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 136/7122/13-01-2020 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων, για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(απομάκρυνση βράχων, μεταφορά μπάζων και καθαρισμός ρείθρων από 13/01/2020 στην
Περιοχή Πύλης, ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας), με την οποία αποφασίστηκε:

1.- Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Του ΜΕ 95676 μηχανήματος έργου τύπου εκσκαφέας έως 120 Hp, του ΜΕ 11322,

τύπου εκσκαφέας ερπυστριοφόρος, του ΜΕ 96332 τύπου εκσκαφέας από 120 Hp και άνω, του
ΒΙΒ 8311 φορτηγού με Ω.Φ. 17-35 tn, του ΒΙΖ 4665 φορτηγού με Ω.Φ. 17-35 tn, του ΕΚΕ 4508
φορτηγού με Ω.Φ. 17-35 tn και του ΕΚΕ 4509 φορτηγού με Ω.Φ. 17-35 tn, ιδιοκτησίας “ΑΓΑΘΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ”, για την απομάκρυνση βράχων, μεταφορά μπαζών από καταπτώσεις και καθαρισμό
ρείθρων στην ευρύτερη περιοχή Πύλης, τοποθεσία «ΚΟΚΚΙΝΙ».

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 316
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ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 294071/938/30-12-2019 (ΑΔΑ: Ψ5ΕΩ7ΛΗ-3ΝΛ) & 12/1/2-1-
2020 (ΑΔΑ: Ψ8ΠΤ7ΛΗ-41Θ) αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης
πόρων και μέσων, για την αντιμετώπιση των συνεπειών από βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις
που έλαβαν χώρα από τις 28-12-2019 & 1-01-2020 αντίστοιχα στο Νομό Εύβοιας, λόγω
εκτάκτων καιρικών φαινομένων.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 38892/1125/19-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
Α. Την υπ’ αριθμ. 294071/938/30-12-2019 (ΑΔΑ: Ψ5ΕΩ7ΛΗ-3ΝΛ) απόφαση του

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων, για την αντιμετώπιση των
συνεπειών από βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις που έλαβαν χώρα από τις 28-12-2019 στον
Νομό Εύβοιας λόγω εκτάκτων καιρικών φαινομένων, με την οποία αποφασίστηκε:

1) H διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων από τις
28/12/2019 στον Νομό Εύβοιας, που θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Εύβοιας.

2) H ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας – Π.Ε. Εύβοιας και των οικονομικών φορέων (εταιρειών – φυσικών προσώπων). Οι
δαπάνες θα αφορούν την κάλυψη της χρήσης των μηχανημάτων έργου και οχημάτων ιδιωτών,
σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται σε αυτά και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

3) H απευθείας μίσθωση των πιο κάτω ιδιοκτητών ιδιωτικών μηχανημάτων έργου:

Α/Α ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
1 ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡ.ΤΣΩΚΟΣ &ΙΩΑΝ. ΧΡ.ΤΣΩΚΟΣ ΟΕ
2 ΝΤΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 ΚΑΝΔΙΑ ΑΘ.-ΜΠΕΣΙΑ ΛΕΜΟΝΙΑ
4 ΙΩΑΝΝΑ Φ. ΠΕΤΡΟΥ & ΣΙΑ
5 ΔΗΜ.ΤΖΑΦΕΡΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ
6 ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8 ΑΠΟΣΤ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
9 ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ
11 ΣΦΥΡΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
12 ΓΑΝΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
13 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
14 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΑΥΪΔ
15 ΚΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
16 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
17 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
18 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
19 ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
20 ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
21 ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22 ΚΟΙΝ. ΚΛΗΡ. Ι.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
23 ΧΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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24 ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25 ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΔΑΥΪΔ
26 ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ
27 ΚΑΡΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
28 ΡΟΥΣΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
29 ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
30 ΣΑΛΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
31 ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
32 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
33 ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΙΚΕ
34 ΛΙΑΣΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
35 ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
36 ΝΙΚ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ
37 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
38 ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
39 ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
40 ΜΠΟΥΡΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
41 ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4) 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’ αριθμ. 2633/3-12-2018 (Πρακτικό 47ο / Θέμα 9ο, ΑΔΑ: 6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

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 σε

οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,

καλοριφέρ, φλας 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.

Β. Την υπ’ αριθμ. 12/1/2-1-2020 (ΑΔΑ: Ψ8ΠΤ7ΛΗ-41Θ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων, για την αντιμετώπιση των συνεπειών από
βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις που έλαβαν χώρα από την 1-01-2020 στον Νομό Εύβοιας λόγω
εκτάκτων καιρικών φαινομένων, με την οποία αποφασίστηκε:

1) H διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των βροχοπτώσεων και
χιονοπτώσεων από την 1/01/2020 στον Νομό Εύβοιας, που θα βαρύνουν τις πιστώσεις του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Εύβοιας.

2) Η ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας – Π.Ε. Εύβοιας και των οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων). Οι
δαπάνες θα αφορούν την κάλυψη της χρήσης των μηχανημάτων έργου και οχημάτων ιδιωτών,
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σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται σε αυτά και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

3) H απευθείας μίσθωση των πιο κάτω ιδιοκτητών ιδιωτικών μηχανημάτων έργου:

Α/Α ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
1 ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡ.ΤΣΟΚΟΣ &ΙΩΑΝ. ΧΡ.ΤΣΟΚΟΣ ΟΕ
2 ΝΤΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 ΚΑΝΔΙΑ ΑΘ.-ΜΠΕΣΙΑ ΛΕΜΟΝΙΑ
4 ΙΩΑΝΝΑ Φ. ΠΕΤΡΟΥ & ΣΙΑ
5 ΔΗΜ.ΤΖΑΦΕΡΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ
6 ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8 ΑΠΟΣΤ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
9 ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10 ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11 ΝΙΚ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ .& ΣΙΑ ΟΕ
12 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
13 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΑΥΪΔ
14 ΣΦΥΡΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
15 ΓΑΝΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
17 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18 ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
19 ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
20 ΚΟΙΝ. ΚΛΗΡ. Ι.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
21 ΧΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
22 ΚΑΚΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23 ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24 ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΔΑΥΪΔ
25 ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
26 ΚΑΡΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
27 ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ
28 ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ ΕΕ
29 ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
30 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
31 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
32 ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
33 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
34 ΚΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
35 ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
36 ΘΕΟΔ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ
37 KOΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
38 ΜΠΟΥΡΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
39 ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
40 S.S. PLATANOS TEXNIKI IKE
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41 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
42 ΡΟΥΣΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
43 ΓΙΑΠΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
44 ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
45 ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
46 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
47 ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
48 ΛΙΑΣΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
49 ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΙΚΕ
50 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
51 ΑΦΟΙ Ν. ΚΟΚΚΟΥ ΟΕ
52 ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
53 ΣΤΕΦ.ΛΥΜΠΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
54 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ
55 ΚΟΚΚΟΣ ΔΗΜ. & ΣΙΑ ΟΕ
56 ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

4) 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’ αριθμ. 2135/18-12-2019 (Πρακτ. 41/18-12-2019, ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

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 σε

οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,

καλοριφέρ, φλας και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της
υπηρεσίας.

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 317

ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 39806/107/20-02-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(χιονοπτώσεις - παγετός από 20-02-2020).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 40322/109/21-02-
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΄αριθμ. 39806/107/20-02-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
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Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(χιονοπτώσεις - παγετός από 20-02-2020), με την οποία αποφασίστηκε:

Α.- Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και η ανάθεση
εργασιών:

1) Του 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) Του 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) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 120039 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτηγού με
λεπίδα - αλατιέρα, ιδιοκτησίας “ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ”, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου
της Π.Ε. Φθιώτιδας, στην Ε.Ο. Λαμίας - Καρπενησίου

4) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 96273 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτωτή
εκσκαφέα και του 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 τη φόρτωση άλατος στη 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, ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) απόφαση της Ο.Ε. της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών
απολογιστικά από την Δνση Τεχνικών Έργων, με ιδιωτικά μηχανήματα που μισθώνει χωρίς
διαγωνισμό κατά περίπτωση για τον 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 τα αρμόδια τμήματα της Δ.Τ.Ε. και θα γίνονται σύμφωνα με τις υποδείξεις των
υπευθύνων συντονιστών, προϊσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.

Β.- 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».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 318

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση δαπάνης για τη διευθέτηση και διαμόρφωση της κοίτης του υδατορέματος
“Αλαργηνός”, στην περιοχή της ΤΚ Μεγαπλάτανου του Δήμου Λοκρών, στα πλαίσια εκτέλεσης
του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση
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έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας».
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 38439/1677/19-02-

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

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη, ποσού 3.782,00 € με ΦΠΑ 24%, στην εταιρεία “ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ”, για τη διευθέτηση και διαμόρφωση της κοίτης του υδατορέματος “Αλαργηνός”, στην
περιοχή της ΤΚ Μεγαπλάτανου του Δήμου Λοκρών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 319

ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση δαπάνης για αποχιονισμούς οδικών δικτύων, στα πλαίσια εκτέλεσης του
έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 41363/1841/24-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις δαπάνες:
1. Ποσού 4.166,40 € με ΦΠΑ 24% στον “ΡΑΧΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ”, για τον αποχιονισμό

Επ.Ο. Σπερχειάδα - Γαρδίκι - Πουγκάκια - Γραμμένη Οξυά της Δ.Ε Σπερχειάδας του Δήμου
Μακρακώμης.

2. Ποσού 6.745,60 € με ΦΠΑ 24% στη “ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.”, για τον αποχιονισμό
του οδικού δικτύου της Ε.Ο. Λαμίας - Καρπενησίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 320

ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση δαπάνης για τον καθαρισμό της Επ.Ο Αμφίκλειας - ΧΚ Παρνασσού, στα
πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο &
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 37656/1646/18-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη, ποσού 2.901,60 € με ΦΠΑ 24%, στην εταιρεία “ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, για τον καθαρισμό της Επ.Ο
Αμφίκλειας - ΧΚ Παρνασσού”, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 321

ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση δαπάνης για την αποκατάσταση των αναβαθμών στην υποδομή των
βάσεων της γέφυρας του οδικού δικτύου στην οδό Περιβόλι - Κολοκυθιά - Αργύρια του Δήμου
Μακρακώμης, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας» (εξ΄αναβολής).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 33785/1460/13-02-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει τη δαπάνη, ποσού 23.615,80 € με ΦΠΑ 24%, στον “ΚΟΝΤΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ”, για
την αποκατάσταση των αναβαθμών στην υποδομή των βάσεων της γέφυρας του οδικού δικτύου,
στην οδό Περιβόλι - Κολοκυθιά - Αργύρια του Δήμου Μακρακώμης, Π.Ε. Φθιώτιδας, με
κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα τύπου C16/20, σχήματος “Π” μέσου μήκους 25μ., μέσου
πλάτους 10μ., εκτιμώμενης ποσότητας περίπου 170 κ.μ. σκυροδέματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 322

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φάνης Σπανός Αριστείδης Τασιός Ιππολύτη Μπαλκούρα

Δημήτριος Βουρδάνος

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Χαράλαμπος Σανιδάς

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Κατερίνα Μπατζελή

Αναστάσιος Χρονάς

Γεώργιος Σκούρας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Τιμή υπολογισμού καυσίμου : €1,323( 13.02.2020)

A/A
ΔΡΟΜΟΛΟΓ

ΙΩΝ

Τόπος
παραλαβή

ς
Τόπος

προορισμού
Σχολική
Μονάδα

ΜΑΘΗΤ
ΕΣ 2020

Προσφορότε
ρο

μεταφορικό
μέσου

(Λεωφορείο-
Μικρό
Λεωφ-ο)

ΕΜΦΟΤΡΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
Δρομολόγ
ιο μονό ή

με
επιστροφ

ή

ΩΡΑ
ΑΝΑΧΩΡΗ
ΣΗΣ ΑΠΌ
/ΩΡΑ

ΑΦΙΞΗΣ
ΣΤΗ

ΣΧΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ

Αριθ.
Δρομολογί
ων στην
Σύμβαση

Ημερήσ
ιο

κόστος
άνευ
ΦΠΑ

Ημερή
σιο

κόστος
με
ΦΠΑ

Συνολικό
κόστος
άνευ
ΦΠΑ

Συνολικό
κόστος
με ΦΠΑ

εντός πόλεως εκτός
πόλεως, ΚΜ

ΣΥΝΟ
ΛΟ

μικρ
ή

κλίσ
η

μεγάλ
η

κλίση

μικρ
ή

κλίσ
η

μεγάλ
η

κλίση

ΔΡ_1

ΑΓΙΑ
ΤΡΙΑΔΑ-
ΑΓΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ
(κολυμβητήρι

ο)

ΔΣ ΑΓΙΑΣ
ΤΡΙΑΔΑΣ-
ΔΣ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

25
ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙ

Ο
5,6 1,8 38 0 45,4

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟ

ΦΗ
10.00-11.45 12 114,5 141,98 1374,00 1703,76

ΔΡ_2 ΚΥΡΙΑΚΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ

(κολυμβητήρι
ο)

ΔΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΟ

Υ
24

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙ

Ο
5,4 1 29,2 10,4 46

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟ

ΦΗ
10.00-11.45 12 122,07 151,37 1464,84 1816,40

ΔΡ_3 ΔΙΣΤΟΜΟ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ

(κολυμβητήρι
ο)

ΔΣ
ΔΙΣΤΟΜΟ

Υ
11

ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙ

Ο
5,4 0 38,6 1,6 45,6

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟ

ΦΗ
10.00-11.45 12 71,34 88,46 856,08 1061,54

ΔΡ_4

ΑΛΙΑΡΤΟΣ
-

ΣΩΛΗΝΑΡ
Ι

ΛΙΒΑΔΕΙΑ
(κολυμβητήρι

ο)

1ο ΔΣ
ΑΛΙΑΡΤΟΥ

- ΔΣ
ΣΩΛΗΝΑΡ

ΙΟΥ

23
ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙ

Ο
7,4 1 48,6 1 58

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟ

ΦΗ
10.00-11.45 12 142,67 176,91 1712,04 2122,93

ΔΡ_5 ΑΛΙΑΡΤΟΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ

(κολυμβητήρι
ο)

2ο ΔΣ
ΑΛΙΑΡΤΟΥ 25

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙ

Ο
7,4 0 41,8 0 49,2

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟ

ΦΗ
10.00-11.45 12 119,54 148,23 1434,48 1778,76

ΔΡ_6 ΟΡΧΟΜΕ
ΝΟΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ
(κολυμβητήρι

ο)

1ο – 2ο ΔΣ
ΟΡΧΟΜΕ
ΝΟΥ

46
ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙ

Ο
7,6 0 18,8 0 26,4

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟ

ΦΗ
10.00-11.45 12 81,13 100,60 973,56 1207,21

ΔΡ_7
ΠΑΥΛΟΣ-
ΑΓΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙ
ΟΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ
(κολυμβητήρι

ο)

ΔΣ
ΠΑΥΛΟΥ-
ΔΣ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙ

26
ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙ

Ο
9,4 0,2 60 0 69,6

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟ

ΦΗ
10.00-11.45 12 167,33 207,49 2007,96 2489,87
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ΟΥ

ΔΡ_8 ΧΑΙΡΩΝΕΙ
Α

ΛΙΒΑΔΕΙΑ
(κολυμβητήρι

ο)

ΔΣ
ΧΑΙΡΩΝΕΙ

ΑΣ
11

ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙ

Ο
5,9 0 23,1 0 29

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟ

ΦΗ
10.00-11.45 12 52,73 65,39 632,76 784,62

ΔΡ_9 ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ

(κολυμβητήρι
ο)

5ο ΔΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Σ
17

ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙ

Ο
4,8 0 0 0 4,8

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟ

ΦΗ

08.00-10.00
-

10.00-11.45
-

11.45-13.15

36 36,06 44,71 1298,16 1609,72

ΔΡ_10 ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ

(κολυμβητήρι
ο)

6ο ΔΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Σ
15

ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙ

Ο
3,8 0 0 0 3,8

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟ

ΦΗ

10:00-
11:45-

11.45-13.15
24 36,06 44,71 865,44 1073,15

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 12619,32 15647,96
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Πίνακας αποτύπωσης των τροποποιήσεων και των διορθώσεων των δρομολογίων με μισθωμένα ΤΑΞΙ για τη μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό
έτος 2019-2020 των οριστικών αναδόχων του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών, όπως εγκρίθηκαν με την αρ. 12/2018 πράξη
επιτρόπου του ελεγκτικού συνεδρίου

α/α
Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου

Αριθ.
Διαδρ
ομών

Χιλιομετρική
απόσταση

σε m

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόστ
ος

συνο
δού

Ημερήσ
ιο

κόστος
δημοπρ
άτησης*

Προς
φερόμεν
η τιμή

ποσοστό
έκπτωση

ς

Ημερήσι
ο κόστος
τροποπο
ίησης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε

€ Ανάδοχος

Προγενέ
στερες

Αποφάσε
ις Ο.Ε.
Επανακο
στολογή
σεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμεν
ο συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεω

ς Αιτιολογία

1
217

ΔΡΥΜΩΝΑΣ -
ΔΑΜΙΑ-ΡΟΒΙΕΣ &

ΕΠΙΣΤΡ. 2 14700 ΤΑΞΙ 45,57 42,84 5,99
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ 64,26 €

ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΔΡΥΜΩΝΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

217
ΔΑΜΙΑ-ΡΟΒΙΕΣ &

ΕΠΙΣΤΡ. 2 7700 ΤΑΞΙ 5,99 29,25 27,5

α/α
Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου

Αριθ.
Διαδρ
ομών

Χιλιομετρική
απόσταση

σε m

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόστ
ος

συνο
δού

Ημερήσ
ιο

κόστος
δημοπρ
άτησης*

Προς
φερόμεν
η τιμή

ποσοστό
έκπτωση

ς

Ημερήσι
ο κόστος
τροποπο
ίησης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε

€ Ανάδοχος

Προγενέ
στερες

Αποφάσε
ις Ο.Ε.
Επανακο
στολογή
σεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμεν
ο συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεω

ς Αιτιολογία

2
652

ΑΓ. ΑΝΝΑ - ΠΑΡ.
ΑΓ. ΑΝΝΑΣ-

ΠΑΡ.ΑΧΛΑΔΙΟΥ
(ΟΛΟ) 1 10000 ΤΑΞΙ 17,33 € 17,33 € 0,00%

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ 26,00 € ΑΦΑΙΡΕΣΗ

ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΠΑΡ.

ΑΧΛΑΔΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
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652

ΑΓ. ΑΝΝΑ - ΠΑΡ.
ΑΓ. ΑΝΝΑΣ
(ΟΛΟ) 1 6500 ΤΑΞΙ 0,00% 13,70 € 13,70 €
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