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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 30ης Μαρτίου 2021
Αριθμός Πρακτικού 13

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ.
Καλυβίων 2, 3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 30 Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ., με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”, συνήλθε σε
(τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ.
200/1-09-2019 σε ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: 69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας,προεδρεύοντος του κ. Αριστείδη Τασιού, Αντιπροέδρου
της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 1690/30-09-2019
απόφασή της (ΑΔΑ: ΨΩΦΨ7ΛΗ-Ι4Η).Δυνάμει της υπ΄αριθμ.(οικ) 61299/466/26-03-2021
πρόσκλησης, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3852/2010,η Επιτροπή κλήθηκε να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση του αριθμ. 12/23-03-2021 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή μη ένδικoυ μέσου κατά της με αριθμό Α516/2020 απόφασης του
Α' Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τμήμα Β’ Μονομελές) [σχετικά με την
ανακοπή ΚΕΔΕ του Παναγιώτη Δάκου].

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης
[σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 45377/1837/3 Μαρτίου 2021 έγγραφο της Διεύθυνσης
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Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου].

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης
[σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 33024/1736/1 Μαρτίου 2021 έγγραφο της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων].

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την Προσφυγή του Ιωάννη
Αποστολόπουλου].

ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» στο Τριμελές Εφετείο Λαμίας [σχετικά με την Αίτηση προσδιορισμού τιμής
μονάδας απαλλοτρίωσης του Ανδρέα Φραντζή].

ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός Δικηγόρου για νομική υποστήριξη του Αντιπεριφερειάρχη της
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, ενώπιον του Πταισματοδικείου
Ευρυτανίας.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2)
χρόνων, στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67ετών για
την Π.Ε. Φωκίδας.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 10ο:Α) «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις
ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021».
Β) «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό δημοσίων
Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 071) για δαπάνες, προμήθειες,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021»,Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 11ο: Α) «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης
και λοιπών εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε.Φωκίδας , έτους 2021».
Β) «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 071) για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης
και λοιπών εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε.Φωκίδας , έτους 2021».

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης ορισμού
δικηγόρου από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και υλοποίησης έργων ΣΑΕΠ και
Τεχνικού Προγ/τος από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071),
Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας».
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ΘΕΜΑ 13ο:«Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους
2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2021»,Π.Ε.Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 14ο:«Έγκριση Eξειδίκευσης και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής
(Χ.Ε.Π.)»,Π.Ε.Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 15ο: Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή
υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2021».
Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή
υπηρεσιών Π.Ε.Φθιώτιδας, έτους 2021».

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση: α) διενέργειας ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥΣ 2021-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ
Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 209.999,20 € με ΦΠΑ και β) των όρων της
σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 17 ο:Έγκριση του υπ. αριθμ. 3/2021 Πρακτικού της Επιτροπής
Διενέργειας/Αξιολόγησης για τις Διαδικασίες Σύναψης των Συμβάσεων Προμηθειών και
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Π.Ε. Ευρυτανίας για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό
Διαγωνισμό για το έργο “Ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός άνω των
ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών
των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για ένα έτος ”.

ΘΕΜΑ 18 ο: Έγκριση τρίμηνης παράτασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους
2020-2021 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας,
σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 4.3 Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης, του
Κεφαλαίου 4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της υπ΄ αριθμ. 2/2019 Διακήρυξης
(αριθμ πρωτ. 188609/3677/22-8-2019) και του άρθρου 9 των Συμβάσεων που έχουν
υπογραφεί.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ Αρ. 27 ΠΕΡΙΟΧΗ “ΒΙΟΠΑ”
ΑΜΦΙΣΣΑΣ»,προϋπολογισμού 1.820.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε.Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -
Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΔΡΟΜΟΣ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ-Β΄ ΦΑΣΗ»,προϋπολογισμού 6.200.000,00 € με
ΦΠΑ ,Π.Ε.Φωκίδας.
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ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας,του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ κλπ»,προϋπολογισμού
500.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε.Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-
2019 (Β’ ΦΑΣΗ)»,αναδόχου: ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΙΩΑΝΝΗ Ζ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΗΜΑΝΣΗ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019 (Β’
ΦΑΣΗ)»,αναδόχου:ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣ. ΚΑΨΗ.

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019»,αναδόχου:ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ 25 (ΤΜΗΜΑ ΡΟΒΙΕΣ –
ΙΣΤΙΑΙΑ - ΚΑΝΑΤΑΔΙΚΑ), 26 (ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΟΚΑΡΥΑ - ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗΣ) & 27 (ΤΜΗΜΑ
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ - ΓΑΛΑΤΣΑΔΕΣ)»,αναδόχου:ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 26ο: Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων στο έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ
2018ΕΠ06600017 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση της υπ’αριθμ.Φ.007.56616/214/21-03-2021 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή
ιδιωτικών μηχανημάτων στην κατάσβεση πυρκαγιάς στον περιβάλλοντα χώρο
εργοστασίου παραπλεύρως της Ε.Ο Σχηματαρίου - Χαλκίδας, πλησίον ελαιοστασίων
και Δασικής περιοχής, στην Δ.Ε. Σχηματαρίου του Δήμου Τανάγρας στις 21/03/2021.

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση της υπ’αριθμ.56412/125/20-03-2021 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς
αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων,(χιονοπτώσεις – βροχοπτώσεις από
20/03/2021).

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση της υπ’αριθμ.53252/191/18-03-2021 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων για την αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών(Αποκατάσταση βλαβών σε κτίριο της πρώην ΥΕΒ όπου μεταστεγάστηκε η
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.Φθιώτιδας).

ΘΕΜΑ 30ο: Αίτημα για την έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους
2020», του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό
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Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο
2014ΕΠ56600011, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 160233/539/10-8-2020 (ΑΔΑ:6Γ6Ι7ΛΗ-
ΦΕΘ), 161182/543/11-8-2020 (ΑΔΑ: ΩΖΖ17ΛΗ-Ζ51) & 162086/545/12-8-2020 (ΑΔΑ:
6ΕΠΖ7ΛΗ-ΨΧ2) αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την λήψη πόρων
και μέσων προς αντιμετώπιση των συνεπειών από βροχοπτώσεις και πλημμύρες που
έλαβαν χώρα στις 8 & 9-8-2020 στο Νομό Ευβοίας (θεομηνία Θάλεια)

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρακτικών της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης
Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ της 3ης
πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών
αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας για τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021- 2022.

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση αλλαγής ημερήσιου κόστους μαθητικών δρομολογίων χωρικής
αρμοδιότητα Π.Ε.Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ
της 1ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων Μεταφοράς
Μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε.Βοιωτίας για τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021- 2022.

ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση τροποποιήσεων - καταργήσεων - συμπληρώσεων δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας
εκπαίδευσης,για το σχολικό έτος 2020-2021 (6ης κατάσταση) ,χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λοκρών για το έργο που χρηματοδοτείται
από πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 (Τροπ. 01)
με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΒΟ ΣΕ ΘΕΟΛΟΓΟ» εξουσιοδότηση κ.
Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση της 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2021 της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
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Από τη συνεδρίαση απουσίαζε λόγω κωλύματος ο Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής και Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός, και προήδρευσε ο
Αντιπρόεδρός της και Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας, κ. Αριστείδης Τασιός.

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου της επιτροπής, δέκα (10).
Η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-
presence” και συμμετείχαν ως εξής :
Μέσω της εφαρμογής “e-presence” συμμετείχαν:ο Αντιπεριφερειάρχης και
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Αριστείδης Τασιός, o Αντιπεριφερειάρχης κ.Δημήτριος
Βουρδάνος και τα μέλη κ.κ. Αικατερίνη Καλαντζή, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος,
Μαρία Αναγνώστου, Χρήστος Δούρος,Βασίλειος Σιαλμάς,Δημήτριος
Αναγνωστάκης,Κατερίνα Μπατζελή και Αναστάσιος Χρονάς .

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
1. Ο κ.Αντώνιος Βούλγαρης,Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης “Ελεύθερη
Στερεά” ,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
2. Η κα Ζωή Κολοβού,Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας Π.Σ.Ε.,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
3. Ο κ.Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος Π.Σ.Ε.,μέσω της εφαρμογής “e-
presence”.
4. Η κα Αγλαΐα Μέγκου ,Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Φωκίδας,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.

Χρέη γραμματέα άσκησε η Ουρανία Ντριβαλά του Κωνσταντίνου, κλάδου
Δ.Ε.Διοικητικού-Λογιστικού,με Βαθμό Γ’, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα
γραμματειακής υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας,με την αριθμ. πρωτ. οικ.62177/1122/23-03-2020 απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας.

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

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Αντιπρόεδρος αναφέρθηκε στις
δηλώσεις/προτάσεις που κατέθεσαν ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής οι Παρατάξεις:
«Λαϊκή Συσπείρωση»,«Ενωτική Περιφερειακή κίνηση Απ.Γκλέτσος»,«πατρίδα
μας η Στερεά»,«Στερεά Υπεροχής»,οι οποίες αποτελούν τις προ ημερησίας διάταξης
δηλώσεις/προτάσεις τους και είναι οι κάτωθι με την σειρά που πήραν το λόγο και
τοποθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

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

«Λαϊκή Συσπείρωση»

Πολιτική επικαιρότητα.

Με αφορμή τις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, τον
ελλιμενισμό του αμερικανικού αεροπλανοφόρου στη Σούδα και την επίσκεψη
Μητσοτάκη εκεί, τα επετειακά μηνύματα του προέδρου των ΗΠΑ και άλλων
εκπροσώπων του ευρωατλαντικού άξονα, δίνουν και παίρνουν οι δηλώσεις και οι
αναλύσεις για τους διαχρονικούς και « αξιακούς» δεσμούς της Ελλάδας με τις ΗΠΑ και
τους άλλους σύγχρονους συμμάχους της.

Με απίθανους υπερβατικούς συλλογισμούς συσχετίζοντας την Επανάσταση του '21 με
το σήμερα, παρουσιάζουν ως «εγγύηση» για τα κυριαρχικά δικαιώματα και την
ασφάλεια του λαού το γεγονός ότι οι δεσμοί και η στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ
είναι «πιο ισχυροί από ποτέ».
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Αυτό, όμως, που είναι πιο ισχυρό από ποτέ, με ευθύνη όλων των μέχρι κυβερνήσεων,
είναι η βαθιά και επικίνδυνη εμπλοκή του λαού και της χώρας στα βρώμικα σχέδια των
ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ στην ευρύτερη περιοχή, την ίδια ώρα που οξύνονται οι
ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, εντείνονται στρατιωτικές προετοιμασίες και είναι
ορατοί οι κίνδυνοι πολεμικών συγκρούσεων.

Η κυβέρνηση και όλοι οι διαχειριστές του συστήματος μιλούν για «ασφάλεια» και
«σταθερότητα», την ώρα που αυξάνεται ο κίνδυνος στοχοποίησης της Χώρας μας…..
Με τις βάσεις που φυτρώνουν και αναβαθμίζονται σε όλη την Ελλάδα…. Με αποστολή
δυνάμεων και οπλικών συστημάτων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό… Με
την μετατροπή της χώρας σε προγεφύρωμα για τις Νατοϊκές πρόβες πολέμου απέναντι
σε ανταγωνιστικά ιμπεριαλιστικά κέντρα.

Σε πλήρη αντίθεση με αυτήν την πολιτική και την προπαγάνδα που την συνοδεύει, ως
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, σημειώνουμε : Σύγχρονος πατριωτισμός για το λαό είναι η πάλη
για απεμπλοκή από αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς…. για να φύγουν οι
βάσεις…. για αποδέσμευση της χώρας από ΝΑΤΟ - ΕΕ και κάθε άλλη ιμπεριαλιστική
ένωση…. Και να γίνει ο λαός αφέντης στον τόπο του.

Ειδικότερα ζητήματα.

Στην σημερινή συνεδρίαση δεν πρόκειται να βάλουμε καινούργια ζητήματα…..Θέλουμε,
όμως, να υπογραμμίσουμε την υποχρέωση της Οικονομικής Επιτροπής να
αντιμετωπίσει - άμεσα - όλες τις καταγραμμένες εκκρεμότητες, διαμορφώνοντας ένα
συγκεκριμένο θεματολόγιο και το χρονοδιάγραμμα συζήτησης του.

Σε αυτό το επίπεδο, οφείλουμε να σημειώσουμε πως η Οικονομική Επιτροπή - κατά την
άποψή της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ - δεν μπορεί να λειτουργεί σαν απλός
διεκπεραιωτής της καθημερινής διαχείρισης λειτουργικών προβλημάτων.

Μπορεί και πρέπει να ασχολείται συστηματικότερα με ζητήματα προγραμματισμού και
ιεράρχησης των αναγκών του λαού και του τόπου, αποκαλύπτοντας το ουσιαστικό
περιεχόμενο και το αποτέλεσμα των πολιτικών που ακολουθούνται.

Για την ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ το σημαντικό είναι ο όποιος προγραμματισμός γίνεται, να
στηρίζεται στις πραγματικές ανάγκες του λαού και του τόπου…. Να καλύπτει πρώτα τις
ανάγκες στο επίπεδο των υποδομών….. την ασφαλή και υγιεινή διαβίωση των λαϊκών
στρωμάτων…. τις ανάγκες τους σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και
προστασίας…… την βελτίωση των προϋποθέσεων για παραγωγή αγαθών…. στα
πλαίσια φυσικά της προόδου που υπάρχει στην επιστήμη, την τεχνολογία και την
τεχνική.
Όλα αυτά θα πρέπει να μπουν σε μια σειρά….. συγκροτώντας τα συγκεκριμένα
κριτήρια των επιλογών που γίνονται……

Με αυτή την λογική θα πρέπει να ετοιμάζονται οι απαραίτητες μελέτες και να
αναζητούνται οι αναγκαίες χρηματοδοτήσεις.

Με αυτή μας την παρέμβαση θέλουμε να επικεντρώσουμε την συζήτηση στην ανάγκη
προγραμμάτων και προγραμματισμού, με βάση τις πραγματικές ανάγκες……
Προτείνοντας μια εντελώς διαφορετική διαδικασία, από αυτή που ακολουθείται
σήμερα…. όπου έχουμε δεδομένο το περίγραμμα του κάθε προγράμματος και
αναζητούμε το τι μπορούμε να εντάξουμε, παρακάμπτοντας στην πράξη κάθε
ιεράρχηση.

Επίσης, θέλουμε να υπογραμμίσουμε την υποχρέωση της Περιφέρειας να
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προγραμματίζει και να διαμορφώνει μελέτες επίλυσης των υπαρκτών προβλημάτων, με
βάση την ίδια την ιεράρχηση….. αφήνοντας στην άκρη την απαράδεκτη λογική
γρήγορων μελετών, για να προλάβουμε κάποιο πρόγραμμα, ανεξάρτητα αν το έργο που
θα προκύπτει ανήκει ή όχι στις προτεραιότητες που θέτουμε.

Σε αυτά τα ζητήματα θέλουμε να προκαλέσουμε συζήτηση, προκειμένου να
αποδείξουμε – αναδείξουμε πως η σειρά των πραγμάτων πρέπει να είναι, στην
πραγματικότητα, διαφορετική από αυτή που επιβάλουν η πολιτική των μέχρι σήμερα
κυβερνήσεων και οι κατευθύνσεις της Ε.Ε.

Περιμένουμε την τοποθέτηση όλων των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου…..

Ο κ. Δούρος παίρνοντας το λόγο αμέσως μετά την τοποθέτηση του κ. Χρονά
τόνισε: “Το έχουμε ξαναπεί αλλά αν παρακολουθήσουμε και το 1ο έκτακτο θέμα μετά το
σύνολο 9.950.000,00 € ,παράλληλα αναφέρει την εκκαθάριση ολοκληρωμένων και
ανενεργών έργων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.5.13.1 της εγκυκλίου. Δηλαδή
αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ποια έχουν εκκαθαριστεί , τι έχει γίνει.
Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κ.Χρονάς,ότι είναι θέματα τα οποία τα έχουμε θέσει όλοι
για να έχουμε μια πλήρη ενημέρωση της κατάστασης όσον αφορά το ποια έργα
υπάρχουν αυτή την στιγμή ,τι γίνεται με την πορεία τους.
Αυτό είπαμε κάποια στιγμή πρέπει να το συζητήσουμε σαν οικονομική επιτροπή , ειδικά
ανά Περιφερειακή Ενότητα για να έχουμε μια εικόνα να ξέρουμε πόσα χρήματα
χρειάζονται ,να μην πηγαίνουμε στα τυφλά .
Νοικοκύρεμα σημαίνει ότι γνωρίζω τι έχω, γνωρίζω πόσα χρήματα έχω , γνωρίζω τι
μελέτες έχω”.

Ο κ. Αναγνωστάκης αναφορικά με το θέμα που έθεσε ο κ. Χρονάς, προ ημερήσιας
διάταξης, ανάπτυξε τις ακόλουθες θέσεις :
“Σε συνέχεια των όσων έχουν ειπωθεί, επιβεβαιώνεται η ανάγκη, να κάνουμε επιτέλους
μια ουσιαστική δουλειά, όπως προτείνει η Λαϊκή Συσπείρωση.
Σας θυμίζω, πως σε μια προηγούμενη συνεδρίαση, αυτό που είχαμε πει ως παράταξη,
είναι ότι πρέπει επιτέλους να συνεννοηθούμε για τα αυτονόητα, για το ότι «το άλογο
πρέπει να μπαίνει μπροστά από το κάρο και όχι το κάρο μπροστά από το άλογο».
Υπό την έννοια αυτή φαίνεται, για μια ακόμα μια φορά, ότι έχουμε ανάγκη μιας
προτεραιοποίησης των πραγματικών μας αναγκών.
Συμφωνώ απόλυτα ότι δεν κυνηγάμε τα προγράμματα μόνο για να πούμε ότι
υλοποιήσαμε και εμείς ένα από αυτά τα προγράμματα, τα διεκδικούμε αν υπάρχει
σοβαρή, ουσιαστική ανάγκη, που εντάσσεται σε ένα συνολικότερο σχεδιασμό της
Περιφέρειας, τότε ναι, να δώσουμε όλες τις δυνάμεις μας, για να πετύχουμε το στόχο.
Συμφωνούμε με την πρόταση να αναλάβετε πρωτοβουλία ως Περιφερειακή Αρχή, για να
κάνουμε επιτέλους -έστω και μετά από δύο χρόνια- μια τέτοιου είδους διαδικασία, μια
τέτοιου είδους συζήτηση, που θα προσφέρει στην Περιφέρεια”.

Η κα Μπαζελή αναφορικά με το προ ημερήσιας διάταξης που έθεσε η παράταξη
Λαϊκή Συσπείρωση υπογράμμισε τα ακόλουθα: ‘‘Έχουμε συζητήσει συνολικά το θέμα
πάρα πολλές φορές , όλες οι παρατάξεις έχουν δώσει τον τόνο τους που συνδυάζεται με
την αναγκαιότητα ενός ολοκληρωμένου και διαφανούς σχεδιασμού των προγραμμάτων ,
των μελετών , των αναθέσεων της υλοποίησης , της εκκαθάρισης, της παρακολούθησης
των προγραμμάτων .
Εκτιμώ ότι ο κ.Χρονάς έχει πολύ μεγάλη υπομονή ,πολιτική θέληση όπως και όλοι μας,
με το να φέρνει και να επαναφέρει τα θέματα της σωστής λειτουργίας της Ο.Ε. του Π.Σ.
και της Περιφερειακής Αρχής .
Τον εκτιμώ για την υπομονή του. Δεν εκτιμώ την έλλειψη απαντήσεων , σχεδιασμού εκ
μέρους σας τα δύο τελευταία χρόνια”.
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Στη συνέχεια η κα Μπατζελή ζήτησε το λόγο να αναπτύξει δύο θέματα προ ημερήσιας
διάταξης ,αναφορικά με τα οποία είπε τα εξής :

1. “Σχετικά με τον καταρροϊκό πυρετό εκτιμούμε ότι πρέπει να βρεθεί η χρηματοδότηση
για τον εμβολιασμό του συνόλου των ζωικού κεφαλαίου διότι μόνο έτσι θα έχει
ουσιαστικό αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση της ασθένειας που βάλλει θανατηφόρα τα
ζώα. Μέχρι τώρα η Π.Α. έχει βοηθήσει τους κτηνοτρόφους.
Εκτιμώ όμως ότι μπορεί να βρεθεί ένα ποσό γύρω στις 35.000 ευρώ για την
ολοκλήρωση των εμβολιασμού”.

Στο σημείο αυτό ο κ. Χρονάς δήλωσε: “προσυπογράφουμε όλοι”.

2. “Σχετικά με το Ράλλυ Ακρόπολις θεωρούμε πολύ θετική την κατάθεση
υποψηφιότητας εκ μέρους της Π.Α. και του Δήμου Λαμιέων.
Να παρακολουθούμε τις εξελίξεις της έγκρισης της και να ληφθεί υπόψη της προβολής
του συνόλου της Περιφέρειας διαμέσου της αθλητικής αυτής εκδήλωσης”.

Ο κ. Αναγνωστάκης αμέσως μετά λαμβάνοντας το λόγο υπενθύμισε
επιγραμματικά τέσσερα θέματα προ ημερήσιας διάταξης λέγοντας τα ακόλουθα:

“Πρώτον σας θυμίζω στην προηγούμενη συνεδρίαση που συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος της
Ο.Ε. ,είχα ζητήσει να μπει έκτακτο θέμα στο Π.Σ. ο εκλογικός νόμος. Δεν υπάρχει ως
θέμα στην ημερήσια διάταξη. Θα επιμείνω ως παράταξη και θέλω να παρακαλέσω και τις
άλλες παρατάξεις να είναι έτοιμες να κάνουμε μια συζήτηση για τον εκλογικό νόμο.
Επαναλαμβάνω θα κάνω χρήση του κανονισμού και θα το θέσω προ ημερησίας διάταξης.
Δεύτερο θέμα, έγινε ανακοίνωση από τον οργανισμό λιμένων Εύβοιας για τη δημιουργία
και λειτουργία των υδατοδρομίων, που θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία σε αυτό που
επιχειρείται για την ανάδειξη της Περιφέρειας.
Υπήρξε μια υπόσχεση από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, για μία δέσμευση της
τάξης του 1,5 εκ. για τη δημιουργία των υποδομών.
Ισχύει αυτό και σε ποια φάση βρισκόμαστε; Αν μπορείτε μου απαντάτε στην επόμενη
συνεδρίαση.
Τρίτο θέμα, η Ελλάδα μπαίνει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα με το Ράλλυ Ακρόπολης και
μάλιστα η Στερεά Ελλάδα διεκδικεί να περάσει από την περιφέρεια μας .
Τίθεται ένα ζήτημα . Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το Ράλλυ Ακρόπολης διαχρονικά και
ιστορικά ακουμπούσε και τους πέντε νομούς της περιφέρειας.
Θεωρώ ότι η πρόταση που έκανε η περιφέρεια σε συνεργασία με τον δήμο Λαμιέων ,σε
καμία περίπτωση δεν πρέπει να απομονώνει και να εξαιρεί νομούς που είχαν άμεση
σχέση με τον συγκεκριμένο θεσμό.
Τέταρτον ,θα ήθελα ενημέρωση με βάση μια ερώτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του
Σύριζα για την προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Στερεάς
Ελλάδας για το αρχαίο θέατρο Δελφών.
Υπάρχουν προβλήματα , ποια είναι αυτά ,έχουν ξεπεραστεί;
Τα υποέργα 1 και 2 βαίνουν καλώς ή όχι;
Υπάρχουν προβλήματα πως τα αντιμετωπίζετε”.

Ο κ.Βουρδάνος λαμβάνοντας το λόγο αναφορικά με το προ ημερησίας διάταξης
ζήτημα που έθεσε η παράταξη της κα Μπατζελή, αναφέρθηκε στον καταρροϊκό πυρετό
λέγοντας μεταξύ των άλλων: “πρόκειται για μια ασθένεια που αντιμετωπίζεται και την
είχαμε δει από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
Σε συσκέψεις που είχαμε κάνει ανά περιφερειακή ενότητα με τους αντίστοιχους χωρικούς
αντιπεριφερειάρχες , τους εκπροσώπους των κτηνοτροφικών μονάδων και τις
αντίστοιχες υπηρεσίες της περιφέρειας,αποφασίσαμε να κάνουμε ανά Π.Ε. μια άμεση
παρέμβαση , με προμήθειες εμβολίων με τα οποία θα προστατεύσουμε το ζωικό
κεφάλαιο.
Ήδη η Ευρυτανία έχει προχωρήσει και οι άλλες Π.Ε.,όπως η Εύβοια και η Βοιωτία έχουν
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τις αντίστοιχες πιστώσεις για εμβόλια .
Αν οι συγκεκριμένες πιστώσεις δεν φθάνουν, θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύση .
Επιπλέον, υπάρχει ο προγραμματισμός .Έχουμε στείλει στο Υπουργείο αγροτικής
ανάπτυξης να μας εγκρίνουν μετέπειτα όλες αυτές τις διαδικασίες πιστώσεων ,να μπούμε
στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης .
Το βλέπουμε σε επίπεδο Π.Ε. Φθιώτιδας και μέσα στις επόμενες ημέρες θα
απαντήσουμε τι ακριβώς θα προκύψει”.

Ο κ. Δούρος παίρνοντας για δεύτερη φορά το λόγο αναφορικά με το προ
ημερήσιας διάταξης θέμα,το οποίο έθεσε η παράταξη της κας Μπατζελή ,για την
κατάθεση υποψηφιότητας εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής και του Δήμου Λαμιέων
για το Ράλλυ Ακρόπολις, τόνισε τα εξής: “Έχω κάνει μια επίκαιρη ερώτηση για το Ράλλυ
Ακρόπολης γιατί θέλαμε να έχουμε μια συνολική ενημέρωση για το τι γίνεται,για την
διαδικασία ,για τους νομούς,καθώς όπως είναι η υποψηφιότητα κάποιοι εξαιρούνται .
Πιστεύω θα έχουμε μια αναλυτική απάντηση”.

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

Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής και προεδρεύων στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
πρότεινε να συζητηθoύν και τα παρακάτω θέματα, ως έκτακτα:

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση κατάρτισης του εθνικού σκέλους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)έτους 2021 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που
περιλαμβάνει τις Συλλογικές Αποφάσεις :ΣΑΕΠ 066, ΣΑΕΠ 366, ΣΑΕΠ 566, ΣΑΕΠ 766,
ΣΑΕΠ, ΣΑΕΠ 866, ΣΑΜΠ 066, ΣΑΜΠ 366, ΣΑΜΠ766 και ΣΑΜΠ 966

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω
προθεσμίας υποβολής της πρότασης κατάρτισης στο Υπουργείο Ανάπτυξης &
Επενδύσεων.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση κατάρτισης του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2021 της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, που περιλαμβάνει τις Συλλογικές Αποφάσεις : ΣΑΕΠ 056/1, ΣΑΕΠ 056/2,
ΣΑΕΠ 356/2 και ΣΑΕΠ 656/6

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω
προθεσμίας υποβολής της πρότασης κατάρτισης στο Υπουργείο Ανάπτυξης &
Επενδύσεων.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 385

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση κατάρτισης του εθνικού σκέλους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.)έτους 2021 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που
περιλαμβάνει τις Συλλογικές Αποφάσεις :ΣΑΕΠ 066, ΣΑΕΠ 366, ΣΑΕΠ 566, ΣΑΕΠ 766,
ΣΑΕΠ, ΣΑΕΠ 866, ΣΑΜΠ 066, ΣΑΜΠ 366, ΣΑΜΠ766 και ΣΑΜΠ 966.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
61181/625/29-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Σ.Ε.
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προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα την παραπομπή του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Στερεάς Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 386

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση κατάρτισης του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2021 της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, που περιλαμβάνει τις Συλλογικές Αποφάσεις : ΣΑΕΠ 056/1, ΣΑΕΠ 056/2,
ΣΑΕΠ 356/2 και ΣΑΕΠ 656/6

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
60376/617/29-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα την παραπομπή του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Στερεάς Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 387

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ.12/23-03-2021 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 12/23-03-2021 πρακτικό
συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 388

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή μη ένδικoυ μέσου κατά της με αριθμό Α516/2020 απόφασης του
Α' Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.οικ.55252/68/18-03-2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε.Εύβοιας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Αναγνωστάκης ψήφισε θετικά την εισήγηση της υπηρεσίας.

Η κα Μπατζελή ανέπτυξε τις θέσεις της παράταξής της ως ακολούθως : “Αφορά
υπόθεση θανάτωσης οικόσιτου σκύλου το 2014 με ενημέρωση μας από τα κατατεθέντα
έγγραφα της εισήγησης μεταξύ των οποίων και της απόφαση του Πρωτοδικείου που
μειώνει το πρόστιμο από 30.000 σε 20.000 ευρω.

Με βάση τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης η δική μας άποψη είναι ότι, η κρίση του
Δικαστηρίου, όπως διατυπώθηκε στην με αριθμό Α516/2020 απόφασή του, προκύπτει
ως ορθή και πολύ δύσκολα τυχόν ασκηθησόμενη έφεση κατ' αυτής πρόκειται να
ευδοκιμήσει.

Υποστηρίζουμε μην ασκηθεί το εν λόγω ένδικο μέσο, η προθεσμία για την άσκηση του
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οποίου είναι εξήντα (60) ημέρες από την επίδοση της απόφασης διότι επιβάλλεται
μικρότερο πρόστιμο και δίνεται επιπλέον ένα ηχηρό μήνυμα για τις περιπτώσεις σχετικά
με την κακοποίηση των ζώων”.

Ο κ. Χρονάς επισήμανε:“Αφορά πρόστιμο 20.000 ευρώ για θανάτωση σκύλου….
Θεωρούμε πως το ζήτημα της ζωοφιλίας σχετίζεται με αξίες που αντιστοιχούν σε μια
πολιτισμένη κοινωνία και πως η προστασία των ζώων είναι θέμα αντίληψης και κατ
επέκταση διαπαιδαγώγησης στο συγκεκριμένο κοινωνικό-πολιτικό περιβάλλον…… Πως
τέτοια ζητήματα κοινωνικής αντίληψης - συνείδησης δεν μπορεί να λύνονται μόνο με την
επιβολή προστίμων…..
Θεωρούμε, επίσης, πως το όποιο πρόστιμο επιβάλλεται κάθε φορά θα πρέπει να
συναρτάται με τα κίνητρα, την πραγματική οικονομική κατάσταση και τις ιδιαιτερότητες
κάθε παραβάτη…..
Σε αυτή την βάση και επειδή δεν γνωρίζουμε το τι αντιπροσωπεύει για τον συγκεκριμένο
άνθρωπο το ποσόν των 20.000 ευρώ….. ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την ψηφοφορία”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Να μην ασκηθεί το ένδικο μέσο κατά της με αριθμό Α516/2020 απόφασης του Α'
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 389

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τμήμα Β’ Μονομελές) [σχετικά με την
ανακοπή ΚΕΔΕ του Παναγιώτη Δάκου].

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.(ΤΤ.)7160/22/23-03-2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή ανάλυσε τις ακόλουθες θέσεις : “Θα υποστηρίξουμε την
ανάθεση της υπόθεσης σε δικηγόρο και μάλιστα να τονισθεί ότι η υπόθεση μετά από
δύο χρόνια εκκρεμότητας, μεταφέρεται στο Πρωτοδικείο Λαμίας της Έδρας της ΠΣΤΕ
και στην ΠΕ Φθιώτιδας όπου καλλιεργεί ο παραγωγός (Μαρτίνο).
Έχει πολύ ενδιαφέρον η προσφυγή του ενάγοντα όπου περιγράφει τον τρόπο με τον
οποίο κοινοποιούταν οι εισφορές των αγροτών ,θέμα το οποίο και πρέπει ο
δικηγόρος να λάβει υπόψη του. Ο αποκλεισμός ενός αγρότη και η επιβολή προστίμων
που απορρέουν κυρίως από την ελλειμματική λειτουργία το Δημοσίου και
Τραπεζών ,πρέπει να μας προβληματίσει.
Στην υπόθεση αυτή δε για μια ακόμη φορά αναδεικνύεται η λειτουργία του Οργανισμού
Κωπαΐδας όπου από την περίοδο της εκκαθάρισης του και της μεταβίβασης του στην
ΠΣΤΕ δεν έχει συζητηθεί το συνολικό σχέδιο λειτουργίας”.

Ο κ.Χρονάς ανέφερε:“Αφορά παλαιότερα χρέη από τέλη άρδευσης, προς τον
Οργανισμό Κωπαΐδας, που αμφισβητούνται από ιδιοκτήτη 250 περίπου στρεμμάτων….
Λόγω άγνοιας της οφειλής….
Συμφωνούμε με τον διορισμό δικηγόρου στην συγκεκριμένη δίκη, που προκάλεσε η
προσφυγή του ενδιαφερομένου…. Ανεξάρτητα από την αντίληψη μας για την
διαφορετική πολιτική διαχείρισης της Κωπαΐδας, ώστε να ενθαρρύνονται οι μικροί
αγρότες στην καλλιεργητική τους προσπάθεια, χωρίς τον κίνδυνο υπερχρέωσης τους...”
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Ο κ.Δούρος ανέλυσε τις ακόλουθες θέσεις: “Εδώ υπάρχει ένα γενικότερο ζήτημα,
οι αυξήσεις και οι τόκοι μπαίνουν σε επιβεβαιωμένες οφειλές.
Πρώτον είναι το θέμα της ενημέρωσης και δεύτερον είναι η κερδοφορία των τραπεζών με
τους τόκους. Βλέπουμε ότι ένα μικρό ποσό αν δεν γίνει στο σωστό χρονικό διάστημα , η
ενημέρωση του οφειλέτη παίρνει ένα υπέρμετρο τοκισμό με αποτέλεσμα να μην είναι
βιώσιμο από οποιονδήποτε το χρέος που έχει.
Άρα είναι αναγκαία η αμεσότητα ,η ενημέρωση προτού αποσταλούν στην βεβαίωση των
οφειλών. Όταν η βεβαίωση γίνει πέφτουν αμέσως οι τόκοι. Στα πρόστιμα υπάρχει μια
έκπτωση κυρίως στα πολεοδομικά. Σε αυτά δεν υπάρχει καμία έκπτωση.
Φαίνεται καθαρά και πάλι ότι οι υπέρμετροι τόκοι θα δημιουργήσουν στους αγρότες
φοβερά προβλήματα. Τίθεται λοιπόν ένα ζήτημα το οποίο είναι γενικότερης πολιτικής και
αφορά τον ρόλο των τραπεζών και πως κινείται κυρίως σε περιόδους πανδημίας.
Προβλήματα τα οποία θα συναντήσουμε και έχουμε προβλήματα από την Κωπαΐδα για
μη πληρωμές. Όχι αυτών που έχουν αλλά και αυτών που δεν έχουν ”.

Ο κ. Βουρδάνος παίρνοντας το λόγο συμπληρωματικά διευκρίνισε κάποιες
επιμέρους λεπτομέρειες σχετικά με τα τέλη λέγοντας : “με τον παλιό οργανισμό
Κωπαϊδας τα τέλη τα κατέβαλε ο ιδιοκτήτης. Με τον καινούργιο οργανισμό τα τέλη
καταβάλλονται από τον καλλιεργητή. Δεν γνωρίζω μετά από τόσο μεγάλο χρονικό
διάστημα 35 χρόνων ,κατά πόσο μπορεί να έρθει το δημόσιο και να ζητά τέλη
καταβολής . Από την δική μου πλευρά στο χρονικό διάστημα 3,5 χρόνων
παραγράφονται. Όλη την διαδικασία την κάνει ο εκκαθαριστής δεν την κάνει η
περιφέρεια”.

Ο κ. Αποστολόπουλος ανάπτυξε τις απόψεις του λέγοντας: “Πολύ σωστά είπαν
οι προλαλήσαντες ,εγώ δεν θεωρώ ότι άμεσος ευθυνών είναι ο ιδιοκτήτης.Αυτό όμως το
οποίο είναι η καρδιά του προβλήματος, είναι ότι και ο τότε οργανισμός που βούλιαξε
οικονομικά και σήμερα που έχουν κακή οικονομική διαχείριση ,δεν έχουν ικανότητα
είσπραξης . Δεν τους δίνει ο νόμος ικανά και αρκετά όπλα για να εισπράξουν. Αυτό
βέβαια το συναντάμε και στο ίδιο το κράτος,φοροδιαφυγές κτλ.
Δεν θέλω να εμβαθύνω...”

Ο κ. Αναγνωστάκης τόνισε: “Επισημαίνοντας την παρελκυστική πρακτική της
Περιφερειακής Αρχής να μην φέρνει το θέμα προς συζήτηση στο Π.Σ. όπως όλες οι
παρατάξεις της μειοψηφίας έχουν ζητήσει, αποδεχόμαστε την εισήγηση της υπηρεσίας”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i)Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Γρηγόριο
Γαϊτάνη του Κωνσταντίνου, δικηγόρο Λαμίας [ΑΜ. ΔΣ. Λαμίας: 234], κάτοικο Λαμίας, επί
της οδού Λεωνίδου, αρ. 6, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (Τμήμα Β’ Μονομελές), στη δικάσιμο της 22/04/2021 ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 7 Μαρτίου 2013 και με αριθμό
καταχώρησης στο άνω δικαστήριο ΑΚ302/23-11-2018 ανακοπή που άσκησε ο
Παναγιώτης Δάκος, συντάσσοντας υπόμνημα/προτάσεις, προβάλλοντας ενστάσεις και
ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την
υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των
428 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 102,72), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 530,72
ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :

- Παράσταση και προτάσεις 268 ευρώ [134€ παράσταση συν 134€ προτάσεις], με
βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

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

- Σύνολο αμοιβής 428 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 390

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης
[σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 45377/1837/3 Μαρτίου 2021 έγγραφο της Διεύθυνσης
Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου].

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(ΤΤ.) :
45591/196/23-03-2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή ανάλυσε τις ακόλουθες θέσεις : “Το αίτημα των υπηρεσιών είναι
νομική γνωμάτευση επί του θέματος το οποίο βάση της ισχύουσα νομοθεσία έχει
σαφήνεια. Για την κάλυψη μας όμως και ως αναθέτουσα αρχή θα συμφωνήσουμε .

Όμως βάσει της εισήγησης και της ισχύουσας νομοθεσίας είναι καθαρή η διαδικασία
που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν οι υπηρεσίες μας με την στήριξη των ίδιων των
νομικών υπηρεσιών της ΠΑ. Ειδικότερα:

Περαιτέρω, στην παρ. 11 του άρθρου 53 του Ν. 3669/2008 (Α΄116) ορίζεται ότι:
«Απαγορεύεται η εκχώρηση του εργολαβικού ανταλλάγματος ή η κατάσχεση του
στα χέρια του κυρίου του έργου, καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσής του και για
ένα μήνα μετά την περαίωση του. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπονται: α) η αρχική ή η εκ των
υστέρων εκχώρηση, εν όλω ή εν μέρει, του πληρωτέου εργολαβικού ανταλλάγματος
όπως αυτό προσδιορίζεται στους λογαριασμούς που υποβάλλονται και εγκρίνονται και β)
η κατάσχεση του εργολαβικού ανταλλάγματος από τους προμηθευτές υλικών και
μηχανημάτων του έργου ή από τους εργάτες και τους υπαλλήλους του, όπως και τους
υπεργολάβους που αποδεδειγμένα χρησιμοποιούνται στο έργο από τον ανάδοχο.

Επειδή όμως η κατάσχεση εις χείρας του Δημοσίου ολοκληρώνεται μόνο από την
ημερομηνία κοινοποίησης του κατασχετηρίου στην (κατά την παρ. 1 του άρθρου 145
του Ν. 4270/2014, αρμόδια για την πληρωμή της συγκεκριμένης οφειλής του Δημοσίου)
υπηρεσία, η οποία όμως για να είναι έγκυρη, πρέπει αφενός μεν να γίνει χρονικά
τελευταία από τις αναφερόμενες στην ίδια παράγραφο λοιπές κοινοποιήσεις και
αφετέρου να συνοδεύεται από νόμιμα από αρμόδιο δικαστικό επιμελητή επικυρωμένα
αντίγραφα των επιδοτηρίων”.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε:“Αφορά αίτημα για νομική διερεύνηση, σχετικά με την
εξόφληση του 41ου λογαριασμού - ποσού 68.022,75 ευρώ - σε εταιρεία που ήταν
ανάδοχος του έργου “Βελτίωση δρόμου Νέο Μαρτίνο Λάρυμνα”…… με δεδομένο ότι έχει
επιβληθεί κατάσχεση εις χείρας τρίτου από τον Ιερό Ναό Αγίου Θαλλελαίου Μελάνων
Νάξου για ποσό 37.347,68 ευρώ σε βάρος της ως άνω εταιρείας, που έχει εκχωρήσει
την απαίτηση της σε τρίτους.
Δεν έχουμε αντίρρηση”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Χρήστο
Φλώρο του Θεοδώρου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 438], κάτοικο Λαμίας, επί
της οδού Ροζάκη Αγγελή, αρ. 32, ο οποίος, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και
μελετήσει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, καθώς και τις απόψεις της αρμόδιας
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υπηρεσίας, να γνωμοδοτήσει σχετικά με την εξόφληση του 41ου λογαριασμού ποσού
68.022,75 ευρώ στην εταιρεία με την επωνυμία “ΠΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, αναδόχου του έργου
“Βελτίωση δρόμου Νέο Μαρτίνο Λάρυμνα”, με δεδομένο ότι έχει επιβληθεί κατάσχεση
εις χείρας τρίτου από τον Ιερό Ναό Αγίου Θαλλελαίου Μελάνων Νάξους για ποσό
37.347,68 ευρώ σε βάρος της ως άνω εταιρείας, ενώ η τελευταία έχει εκχωρήσει την
προαναφερθείσα απαίτηση της σε τρίτα νομικά πρόσωπα (υπεργολάβους) και
συγκεκριμένα εάν πρέπει να εξοφληθούν οι υπεργολάβοι ή ο κατάσχων ιερός ναός.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των
240 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 57,60), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 297,60
ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 ευρώ/ώρα, ήτοι
ποσό [80€ Χ 2=] 160 ευρώ, λόγω της φύσης του ερωτήματος και του πλέγματος της
νομοθεσίας που ο πληρεξούσιος δικηγόρος θα πρέπει να μελετήσει προκειμένου να
δώσει απάντηση στο ερώτημα.

- Σύνολο αμοιβής 240 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 391

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης
[σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 33024/1736/1 Μαρτίου 2021 έγγραφο της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων].

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(ΤΤ.) :
44208/183/23-03-2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή τόνισε τα εξής : “Θα συμφωνήσουμε με την εισήγηση και να
επισημάνουμε ότι οι γνωματεύσεις δεν μπορεί να γίνονται με εξωτερικούς
συνεργαζόμενους δικηγόρους. Είναι ευθύνη της Νομικής Υπηρεσίας των ΠΕ και για το
λόγο αυτό να επισπευφθούν οι διαδικασίες πρόσληψης νομικών”.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε:“Αφορά αίτημα για νομική διερεύνηση και παροχή γνώμης,
σχετικά με τη δυνατότητα επιστροφής της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σε
κοινοπραξία που ήταν ανάδοχος του έργου “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΕΩΣ ΕΞΟΔΟ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”, ενώ έχει επιβληθεί κατάσχεση εις χείρας τρίτου.
Δεν έχουμε αντίρρηση”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Χρήστο
Φλώρο του Θεοδώρου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 438], κάτοικο Λαμίας, επί
της οδού Ροζάκη Αγγελή, αρ. 32, ο οποίος, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και
μελετήσει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, καθώς και τις απόψεις της αρμόδιας
υπηρεσίας, να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη δυνατότητα επιστροφής της εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης στη κοινοπραξία με την επωνυμία “Κ/Ξ ΚΛΕΑΡΧΟΣ
ΡΟΥΤΣΗΣ - Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ”, ανάδοχο του έργου “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ ΕΩΣ
ΕΞΟΔΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”, ενώ έχει επιβληθεί κατάσχεση εις χείρας τρίτου από την
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εταιρεία με την επωνυμία “ΚΕΦΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο.Ε.”.
(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των
240 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 57,60), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 297,60
ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 ευρώ/ώρα, ήτοι
ποσό [80€ Χ 2=] 160 ευρώ, λόγω της φύσης του ερωτήματος και του πλέγματος της
νομοθεσίας που ο πληρεξούσιος δικηγόρος θα πρέπει να μελετήσει προκειμένου να
δώσει απάντηση στο ερώτημα.

- Σύνολο αμοιβής 240 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 392

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την Προσφυγή του Ιωάννη
Αποστολόπουλου].

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(ΤΤ.):
23451/90/23-03-2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε:“Αφορά την επιβολή προστίμου για χρήση νοθευμένου
πετρελαίου….
Δεν έχουμε αντίρρηση”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον
Παναγιώτη Κυριακού του Λουκά, δικηγόρο Λαμίας [ΑΜ. Δ.Σ. Λαμίας: 363], κάτοικο
Λαμίας, επί της οδού Όθωνος αρ. 1, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 22ας Απριλίου 2021 ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει τη με αριθμό κατάθεσης στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας 194/29 Ιουνίου 2018 Προσφυγή του Ιωάννη Αποστολόπουλου,
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’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των
309 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 383,16
ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :

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

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

- Σύνολο αμοιβής 309 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 393

ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» στο Τριμελές Εφετείο Λαμίας [σχετικά με την Αίτηση προσδιορισμού τιμής
μονάδας απαλλοτρίωσης του Ανδρέα Φραντζή].
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(ΤΤ.) :
8012/28/23-03-2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς επισήμανε:“Αφορά αίτηση περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας
αποζημίωσης των ακινήτων που απαλλοτριώνονται για την κατασκευή του έργου
“Κατασκευή κόμβου Ξηριώτισσας” του Δήμου Λαμιέων.
Δεν έχουμε αντίρρηση”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Ι.- Διορίζει, κατ’ εξαίρεση και λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της εν λόγω υπόθεσης
για τα συμφέροντα της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ως πληρεξούσιους δικηγόρους
της: α) την Ειρήνη Κούτρα του Δημητρίου, Δικηγόρο Λαμίας [ΑΜΔΣ Λαμίας 294],
κάτοικο Λαμίας επί της οδού Παλαιολόγου αρ. 14 και β) τον Αθανάσιο Τσόγκα του
Δημητρίου, Δικηγόρο Λαμίας [ΑΜΔΣ Λαμίας 276] κάτοικο Λαμίας επί της οδού Αγίου
Νικολάου αρ. 6, Δικηγόροι που χειρίζονται ήδη την υπόθεση, με την εντολή από κοινού
ή ο καθένας χωριστά να την εκπροσωπήσουν στο Τριμελές Εφετείο Λαμίας, στη
δικάσιμο της 13ης Απριλίου 2021 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα και να
αποκρούσουν την από 22 Μαρτίου 2019 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 31/2019
και αριθμό βιβλίου εφέσεων 91/2019 Αίτηση του Ανδρέα Φραντζή, συντάσσοντας
υπόμνημα/προτάσεις, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξουν
ό, τι κατά την κρίση τους απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

ΙΙ.- α) Καθορίζει την αμοιβή της Ειρήνης Κούτρα, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό
των 587 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 140,88), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 727,88
ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:

- Σύνταξη/κατάθεση αίτησης, παράσταση και υπόμνημα 427 ευρώ
[Σύνταξη/κατάθεση αίτησης 139, παράσταση 149 € και υπόμνημα/προτάσεις 139 € ],
με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα,
ήτοι ποσό [80€ Χ 2=] 160 ευρώ, για την παράσταση ενώπιον ανωτέρου δικαστηρίου
(Τριμελές Εφετείο Λαμίας) λαμβανομένης υπόψη και της φύσης της υπόθεσης.

- Σύνολο αμοιβής 587 ευρώ.
β) Καθορίζει την αμοιβή του Αθανάσιου Τσόγκα, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό
των 587 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 140,88), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 727,88
ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:

- Σύνταξη/κατάθεση αίτησης, παράσταση και υπόμνημα 427 ευρώ
[Σύνταξη/κατάθεση αίτησης 139, παράσταση 149 € και υπόμνημα/προτάσεις 139 € ],
με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα,
ήτοι ποσό [80€ Χ 2=] 160 ευρώ, για την παράσταση ενώπιον ανωτέρου δικαστηρίου
(Τριμελές Εφετείο Λαμίας) λαμβανομένης υπόψη και της φύσης της υπόθεσης.

- Σύνολο αμοιβής 587 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 394

ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός Δικηγόρου για νομική υποστήριξη του Αντιπεριφερειάρχη της
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, ενώπιον του Πταισματοδικείου
Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(ΤΤ.) :
60620255/255/26-03-2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την
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Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή ψήφισε θετικά την εισήγηση τονίζοντας : “ Να έχουμε ενημέρωση
εγγράφως για την κατάσταση ,την πορεία των εργασιών λόγους παρουσίασης των δυο
για να επιχειρηματολογήσουν για την κατάσταση του έργου. Υπάρχουν νομικές
εκκρεμότητες που είναι σκόπιμη η εντολή σε δικηγόρο; Τα ερωτήματα που
διατυπώνονται στο έγγραφο 8β είναι σαφή και οι Τεχνικές Υπηρεσίες γνωρίζουν τις
απαντήσεις και τις οποίες πρέπει να τις έχουμε και εμείς εγγράφως-εισήγηση.
Να υπενθυμιστεί ότι το ΠΣ έχει εγκρίνει δαπάνη για την συνέχεια του έργου κατασκευής
χώρου στάθμευσης.
Θα ψηφίσουμε υπέρ ,μετά τις εξηγήσεις για την καθυστέρηση της κατεδάφισης του
κτιρίου ,της αναγκαιότητας της ασφάλισης των εργασιών, της προστασίας και των γύρω
κτιρίων και της κατασκευής του. Η Αναθέτουσα Αρχή πρέπει να έχει πλήρη γνώμη της
εξέλιξης του έργου αυτού και αναμένουμε την έγγραφη εισήγηση από την Π.Α.”.

Ο Προεδρεύων δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία.

Ο κ. Χρονάς υπογράμμισε: “ Ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας
Ευρυτανίας και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής
Ενότητας Ευρυτανίας, έχουν κληθεί να παράσχουν εξηγήσεις στο πλαίσιο
προκαταρτικής εξέτασης που διενεργείται, σχετικά με το υπό κατεδάφιση κτήριο στο
κέντρο του Καρπενησίου…… προκειμένου να διερευνηθεί η πιθανή τέλεση των
αδικημάτων της παρεμπόδισης αποτροπής κινδύνου, της παραβίασης κανόνων της
οικοδομικής και της απιστίας.
Η εξέταση αυτή σχετίζεται με την καθυστέρηση της κατεδάφισης, που είναι προφανής αν
αναλογιστούμε το πότε τα αρμόδια όργανα την αποφάσισαν και πότε έγινε ο σχετικός
διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου.
Αφού δοθούν πειστικές εξηγήσεις για αυτή την καθυστέρηση…. Δεν έχουμε αντίρρηση
στην εισήγηση για τον διορισμό δικηγόρου, επιφυλασσόμενοι στην επιλογή και πάλι του
Γραφείου του κ. Ανδρέου, που - κατά την γνώμη μας - είναι ιδιαίτερα συχνή....”

Ο κ.Αναγνωστάκης δήλωσε: “Συμφωνούμε με την εισήγηση της υπηρεσίας ως
προς τον ορισμό δικηγόρου για την ουσία της υπόθεσης επιφυλασσόμεθα μετά την
ενημέρωση με τα υπομνήματα που δεσμεύθηκε ότι θα στείλει ο κ.Τασιός να κάνουμε μια
πιο γενικευμένη συζήτηση με συγκεκριμένες παρατηρήσεις”.

Ο κ. Δούρος ψήφισε θετικά την εισήγηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του κ. Αριστείδη Τασιού, Αντιπεριφερειάρχη της
Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, τον Γεώργιο Ανδρέου, Δικηγόρο Αθηνών, εταίρο
της εταιρείας με την επωνυμία “Γεώργιος Δ. Ανδρέου - Δημήτριος Γ. Ανδρέου &
Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία”, [Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών: 80321], που εδρεύει στην Αθήνα,
επί της οδού Ακαδημίας 27Α, με την εντολή να παραστεί και να τον εκπροσωπήσει
ενώπιον του Πταισματοδικείου Ευρυτανίας, στα πλαίσια της ποινικής διαδικασίας,
αποκρούοντας τις σε βάρος του κατηγορίες, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση του απαιτείται, για την
υπεράσπιση του και την προάσπιση των συμφερόντων της “Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας”.

Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των
624 ευρώ συν Φ.Π.Α. 24% (= 149,76), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 773,76
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ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:
- Σύνταξη απολογητικού υπομνήματος 144 ευρώ, με βάση τον πίνακα του

παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για έξι (6) ώρες, με ποσό 80 ευρώ/ώρα, ήτοι

ποσό [80 Χ 6 =] 480 ευρώ για μελέτη του φακέλου της υπόθεσης, λαμβανομένης υπόψη
της φύσης της υπόθεσης.

- Σύνολο αμοιβής 464 ευρώ.
(ii) Διορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του κ. Παναγιώτη Κλέσιορα, Προϊσταμένου

της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, τον
Αθανάσιο Γαλανό του Δημητρίου, Δικηγόρο Καρπενησίου [ΑΜ. ΔΣ. Ευρυτανίας: 38],
κάτοικο Καρπενησίου, επί της οδού Σακάλη Κωνσταντίνου, αρ. 4, με την εντολή να
παραστεί και να τον εκπροσωπήσει ενώπιον του Πταισματοδικείου Ευρυτανίας, στα
πλαίσια της ποινικής διαδικασίας, αποκρούοντας τις σε βάρος του κατηγορίες,
συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να
πράξει ό,τι κατά τη κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση του και την προάσπιση
των συμφερόντων της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”.

Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των
624 ευρώ συν Φ.Π.Α. 24% (= 149,76), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 773,76
ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής:

- Σύνταξη απολογητικού υπομνήματος 144 ευρώ, με βάση τον πίνακα του
παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για έξι (6) ώρες, με ποσό 80 ευρώ/ώρα, ήτοι
ποσό [80 Χ 6 =] 480 ευρώ για μελέτη του φακέλου της υπόθεσης, λαμβανομένης υπόψη
της φύσης της υπόθεσης.

- Σύνολο αμοιβής 464 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 395

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2)
χρόνων, στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67ετών για
την Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.58313/1156/23-03-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Αναγνωστάκης δήλωσε: “Με την παρατήρηση ότι είναι ζήτημα του
Περιφερειακού Συμβουλίου, εμείς καταθέτουμε το αίτημα μας να συζητηθεί ,
απορρίπτεται από την Περιφερειακή Αρχή, ως εκ τούτου , συμφωνούμε με την εισήγηση
της υπηρεσίας”.

Ο κ.Δούρος αρχικά τόνισε την πάγια θέση της παράταξής του ότι τα θέματα των
προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να συζητιούνται στο Π.Σ.λόγω
αρμοδιότητας,εφόσον όμως η πλειοψηφία δεν αποδέχθηκε την πρόταση, τοποθετήθηκε
ΥΠΕΡ της εισήγησης.

Ο κ.Χρονάς αρχικά δήλωσε πως “Πρόκειται για θέμα αρμοδιότητας του
Περιφερειακού Συμβουλίου και εκεί θα έπρεπε να συζητηθεί…. Αν τελικά τεθεί, θα πούμε
την γνώμη μας.”
Στη συνέχεια,εφόσον τέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στην Οικονομική Επιτροπή
ανέπτυξε τις εξής θέσεις:“Πρόκειται για ετήσιες συμβάσεις που μπορούν να παραταθούν
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για ένα ακόμη χρόνο, καλύπτοντας μακροχρόνια ανέργους, ηλικίας 55 – 67ετών, λίγο
πριν την συνταξιοδότησης τους.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στην πολιτική « θα σε κάψω Γιάννη… Θα
σ΄ αλείψω μέλι »….
Το σωστό θα ήταν να μην υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις ανέργων, που στα πλαίσια των
ακολουθούμενων πολιτικών αυξάνονται καθημερινά σε πολλές περιοχές της Στερεάς.
Δεν θα εκφράσουμε αντιρρήσεις σε αυτό το πρόγραμμα, που πρέπει να υλοποιηθεί με
διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας
δύο (2) χρόνων, για το πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 –
67ετών, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Α/α Αριθμός ατόμων Ειδικότητα
1 Ένα (1) ΠΕ Οικονομολόγων
2 Ένα (1) ΔΕ Οδηγών

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 396

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 10ο:Α) «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις
ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021».
Β) «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό δημοσίων
Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 071) για δαπάνες, προμήθειες,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021»,Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.oικ.58588/1163/23-03-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού
της Π.Ε.Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή ψήφισε ΛΕΥΚΟ στην εγγραφή 3 του Πίνακα της Ενότητας Β (Β3)
σχετικά με τη δαπάνη συντήρησης – καθαρισμού μονοπατιών ορεινών αγώνων
δρόμου,διότι θεωρεί ότι το ποσό είναι μεγάλο.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει εξειδίκευση των δαπανών για προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή
υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2021 από
τον ειδικό Φορέα 073, ως κατωτέρω:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
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Β) Εγκρίνει εξειδίκευση των δαπανών για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2021 από
τον ειδικό Φορέα 071, ως κατωτέρω:

1.

Η δαπάνη αφορά
την ανανέωση
συμβολαίου

συντήρησης για το
λογισμικό

«ΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓ
ΗΣΗ» της

εταιρείας ACE
ERP . Το αρθμ.
πρωτ 27613/598

/17.03.2021
Έγγραφο

πρωτογενές
αίτημα της

Δ/νσης Τεχνικών
Έργων.

02.04.073.0879.01
Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν

ειδικές
υπηρεσίες

793,60 34.000,00 3.786,14 29.420,26

2.

Η δαπάνη αφορά
την επιστροφή
διαφοράς από

τέλη μεταβίβασης
οχημάτων. Το
συγκεκριμένο

ποσό πληρώθηκε
από λάθος στον
λογαριασμό της
Π.Ε. Φωκίδας

καθώς επρόκειτο
για ΦΙΧ το οποίο
μεταβιβάστηκε και
εκδόθηκε άδεια

στην Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Το αρθμ.πρωτ.
53542/749/17.03.
2021 Έγγραφο
της Δ/νσης

Μεταφορών και
Επικοινωνιών.

02.04.073.3199.01
Λοιπές

Επιστροφές
Εσόδων

75,00 1.750,00 75,00 1.600,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
868,60 35.750,00 3.861,14 31.020,26

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

3.

Η δαπάνη αφορά
τη συντήρηση –
καθαρισμό
μονοπατιών

ορεινών αγώνων
δρόμου στην Π.Ε

Φωκίδας.
Το αρθμ. πρωτ.
55721/1216/19-

03-2021
Έγγραφο

πρωτογενές
αίτημα της
Δ/νσης
Τεχνικών
Έργων.

02.04.071.9779.01

Εκτέλεση
λοιπών έργων

που δεν
κατονομάζοντα

ι ειδικά.

24.000,00 24.000,00 0,00 0,00
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 397

ΘΕΜΑ 11ο: Α) «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης
και λοιπών εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας , έτους 2021».
Β) «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 071) για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης
και λοιπών εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας , έτους 2021».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.οικ.58590/1164/23-03-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού
της Π.Ε.Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς υπογράμμισε τα ακόλουθα:“Αφορά δαπάνες για την μετακίνηση
εργαζομένων της Περιφέρειας……
Δεν έχουμε αντίρρηση…. Αν αυτές οι μετακινήσεις αποτελούν πραγματική ανάγκη και όχι
« πλασματική » αμοιβή, που καταβάλλεται σταθερά, υποκαθιστώντας την απαράδεκτα
χαμηλή μισθοδοσία του προσωπικού…
Είναι προφανές… σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ μιλάμε για ικανοποιητικές αμοιβές του
προσωπικού, ικανές να εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης…... Λέμε ΟΧΙ
στις πλασματικές αμοιβές και υπερωρίες...”

Η κα Μπατζελή αιτιολόγησε την ψήφο της ως εξής: “Να έχουμε επεξηγήσεις για τον
τρόπο παρουσίασης των πινάκων στις κατηγορίες Α και Β. Είναι πληρωμές ή και
προέγκριση των δαπανών για την κάλυψη των μετακινήσεων των υπαλλήλων ;Έχουμε
διατύπωση τις επιφυλάξεις μας για τις υπερωρίες του Νομού Φωκίδας και γενικότερα όταν
δεν συνδέονται με έργο που επισυνάπτεται στις εισηγήσεις.
Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ μέχρι την πλήρη ενημέρωση μας, να μην δημιουργούνται
προβλήματα και διακρίσεις μεταξύ του διοικητικού προσωπικού, ορισμένοι πιθανά να
αμείβονται χωρίς να προσφέρουν ανάλογες υπηρεσίες”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

A) 1. Εγκρίνει εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π )
για τις συναντήσεις με φορείς και συλλόγους, για την συλλογή στοιχείων για την
υποβοήθηση του έργου του Αντιπεριφερειάρχη, και για την επιμόρφωση του
προσωπικού του γραφείου , που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Β΄
τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2021 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

(ΑΔΑΜ:21REQ00
8310794 2021-03-

19)
Χρηματοδότηση
:ΚΑΠ ΤΑΚΤΙΚΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
24.000,00 24.000,00 0,00 0,00
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3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

4. ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΥΤΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
5. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

2. Εγκρίνει εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π )
για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια , για συμμετοχή σε συσκέψεις ή συνεργασίες
με άλλες υπηρεσίες στην έδρα ή σε άλλες περιφερειακές ενότητες ή όπου ή σε ότι οι
υπηρεσιακές ανάγκες απαιτούν , που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Β΄
τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2021 από τον ειδικό Φορέα 073 στους υπαλλήλους της
Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού του παρακάτω πίνακα :

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1. ΑΓΛΑΙΑ ΜΕΓΚΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2. ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
3. ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
λοιπών εξόδων
μετακίνησης

υπαλλήλων του
Γραφείου

Αντιπεριφερειάρχη
της Π.Ε. Φωκίδας
για το Β’ Τρίμηνο

του 2021
Το αρθμ. πρωτ.
οικ. Έγγραφο

40369/290/05-03-
2021

τεκμηριωμένο
αίτημα του
Γραφείου

Αντιπεριφερειάρ
χη.

02.04.073.0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης

(περιλαμβάνοντα
ι 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

2.700,00

2.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας

αποζημίωσης
υπαλλήλων του

Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη
της Π.Ε. Φωκίδας
για τοΒ΄ Τρίμηνο

του 2021 .
Το αρθμ. πρωτ.

οικ.
40369/290/05-03-
2021Έγγραφο
τεκμηριωμένο
αίτημα του
Γραφείου

Αντιπεριφερειάρ
χη.

02.04.073.0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση

μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός

όσων
εντάσσονται

στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

900,00
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4. ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
5. ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
6. ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
7. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
8. ΑΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
9. ΚΑΤΡΑΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜ. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΣΕΑ
10. ΚΟΚΚΟΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜ . ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
11. ΚΟΛΟΜΕΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ- ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΣΕΑ
12. ΤΣΩΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

3. Εγκρίνει εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π ),
για εκτέλεση εκτός έδρας υπηρεσίας. Συγκεκριμένα το προσωπικό του τμήματος
Μηχανολογικού Εξοπλισμού εκτελεί εργασίες καθαρισμού οδών σε όλο το εθνικό και
επαρχιακό οδικό δίκτυο της ΠΕ Φωκίδας , εργασίες καθαρισμού χειμάρρων και λοιπές
εργασίες συντήρησης υποδομών σε όλη την έκταση της ΠΕ Φωκίδας. Επιπλέον το
προσωπικό των υπολοίπων τμημάτων (Δομών περιβάλλοντος και Συγκοινωνιακών
έργων είναι επιφορτισμένο με την αστυνόμευση του οδικού δικτύου και των χειμάρρων
που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Β΄ τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2021

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

3.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
λοιπών εξόδων
μετακίνησης

υπαλλήλων της
Δ/νσης Διοικητικού
–Οικονομικού της
Π.Ε. Φωκίδας για
το Β΄ Τρίμηνο του

2021
Το αρθμ. πρωτ.
οικ. Έγγραφο

52214/1044/12.03.2
021 τεκμηριωμένο

αίτημα της
Δ/νσης

Διοικητικού-
Οικονομικού.

02.04.073.0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης

(περιλαμβάνοντα
ι 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

3.000,00

4.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας

αποζημίωσης
υπαλλήλων της

Δ/νσης Διοικητικού
–Οικονομικού της
Π.Ε. Φωκίδας για
το Β΄ Τρίμηνο του

2021 2021
Το αρθμ. πρωτ.
οικ. Έγγραφο

52214/1044/12.03.2
021 τεκμηριωμένο

αίτημα της
Δ/νσης

Διοικητικού-
Οικονομικού.

02.04.073.0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση

μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός

όσων
εντάσσονται

στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

1.500,00
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από τον ειδικό Φορέα 073 στους υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του
παρακάτω πίνακα :

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1. ΔΗΜΗΤΡΈΛΟΣ ΧΡΉΣΤΟΣ ΑΝ.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

2. ΚΟΥΤΣΟΎ ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
3. ΑΣΗΜΆΚΗΣ ΚΌΚΚΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
4. ΣΕΓΔΊΤΣΑΣ ΑΝΔΡΈΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
5. ΚΑΣΤΊΛΙΑ ΜΑΡΙΈΛΛΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
6. ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΊΔΗ ΆΝΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
7. ΦΑΡΟΠΟΎΛΟΥ ΜΑΡΊΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
8. ΚΑΛΥΒΙΏΤΗ ΙΟΥΛΙΆΝΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
9. ΚΟΛΟΒΌΣ ΗΛΊΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
10. ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
11. ΚΑΣΔΑΝΑΣΤΆΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
12. ΣΟΎΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
13. ΣΏΡΡΑΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
14. ΚΟΥΤΡΟΛΊΚΟΣ ΙΩΆΝΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
15. ΚΑΛΗΜΆΝΗΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
16. ΜΑΛΙΣΙΏΡΑΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
17. ΜΑΡΓΑΡΊΤΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
18. ΜΑΛΈΡΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
19. ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΊΛΗΣ ΣΤΈΦΑΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
20. ΜΠΟΎΤΣΙΚΟΣ ΙΩΆΝΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
21. ΜΠΈΣΙΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
22. ΠΛΙΆΣΑΣ ΧΡΉΣΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

5.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
λοιπών εξόδων
μετακίνησης

υπαλλήλων της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε.
Φωκίδας για το
Β΄ Τρίμηνο του
2021 Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο

40373/903/02.03.
2021

τεκμηριωμένο
αίτημα της
Δ/νσης
Τεχνικών
Έργων.

02.04.073.0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης

(περιλαμβάνοντα
ι 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
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4.1 Εγκρίνει εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π )
για διεκπεραίωση αρμοδιοτήτων γεωτεχνικής φύσεως (φυτοπροστασία, ποιοτικό έλεγχο
κλπ) διαχείριση ζωικού κεφαλαίου, αλιείας υδατοκαλλιεργειών, εποικισμού αναδασμού,
συλλογή και επεξεργασία στοιχείων γεωργικής στατιστικής αντίστοιχα της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φωκίδας , που πρόκειται να
πραγματοποιηθούν κατά το B’ τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2021 από τον ειδικό
Φορέα 073 στους υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του
παρακάτω πίνακα :

6.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας

αποζημίωσης
υπαλλήλων της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε.
Φωκίδας για το
Β΄ Τρίμηνο του
2021 Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο

40373/903/02.03.
2021

τεκμηριωμένο
αίτημα της
Δ/νσης
Τεχνικών
Έργων.

02.04.073.0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση

μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός

όσων
εντάσσονται

στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

4.000,00

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1. ΣΙΔΗΡΌΠΟΥΛΟ ΝΙΚΌΛΑΟ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2. ΑΡΆΧΩΒΑ ΝΙΚΌΛΑΟ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
3. ΜΙΧΑΛΆΚΗ ΠΈΤΡΟ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
4. ΤΣΙΆΜΗ ΑΠΟΣΤΌΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
5. ΚΑΣΤΡΊΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
6. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΎ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
7. ΚΏΤΣΟΥ ΕΥΓΕΝΊΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
8. ΚΑΝΕΛΛΌΠΟΥΛΟ ΝΙΚΌΛΑΟ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
9. ΑΝΔΡΕΌΠΟΥΛΟ ΗΛΊΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
10. ΚΟΡΟΜΠΊΛΗ ΗΛΊΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Α/
Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ

2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο

ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜ
Ο ΓΙΑ

ΔΕΣΜΕΥΣ
Η

ΑΔΑ: ΨΨΔ57ΛΗ-ΠΘ5



Σελίδα 27 από 88

4.2 Εγκρίνει εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π )
για διεκπεραίωση αρμοδιοτήτων του τμήματος Κτηνιατρικής όπως διαχείριση ζωικού
κεφαλαίου, Κτηνιατρικοί έλεγχοι κλπ, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
της Π.Ε. Φωκίδας , που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το B’ τρίμηνο του
Οικονομικού Έτους 2021 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. ΚΑΛΥΒΙΏΤΗ ΌΛΓΑ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
2. ΣΚΟΡΔΆ ΕΙΡΉΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
3. ΝΆΤΣΙΚΑ ΣΟΦΊΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
4. ΓΕΩΡΓΟΥΣΌΠΟΥΛΟ ΘΕΌΔΩΡΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

7.

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή λοιπών

εξόδων μετακίνησης
υπαλλήλων της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής της

Π.Ε. Φωκίδας για το B’
Τρίμηνο του 2021 Το
αρθμ. πρωτ. οικ.

Έγγραφο
53331/675/16.03.2021
τεκμηριωμένο αίτημα

της Δ/νσης
Αγροτικής

Οικονομίας και
Κτηνιατρικής .

02.04.073.0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης

(περιλαμβάνοντα
ι 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

2.800,00

8.

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή ημερήσιας

αποζημίωσης
υπαλλήλων της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και

Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Φωκίδας για το B’

Τρίμηνο του 2021 Το
αρθμ. πρωτ. οικ.

Έγγραφο
53331/675/16.03.2021
τεκμηριωμένο αίτημα

της Δ/νσης
Αγροτικής

Οικονομίας και
Κτηνιατρικής .

02.04.073.0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση

μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός

όσων
εντάσσονται

στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

1.200,00

Α/
Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ

2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο

ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜ
Ο ΓΙΑ

ΔΕΣΜΕΥΣ
Η
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4.3 Εγκρίνει εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π )
για Ποιοτικούς ελέγχους ,Εφαρμογή φυτοϋγειονομικής καραντίνας , Αντιμετώπιση
ασθενειών του φυτικού κεφαλαίου (φυτοπαθολογία), Επισκοπήσεων,
Δειγματοληψιών κλπ. που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος
2021 από τον ειδικό Φορέα 073 , Κ.Α.Ε. 5244 στους υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής του παρακάτω πίνακα :

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1. ΣΙΔΗΡΌΠΟΥΛΟ ΝΙΚΌΛΑΟ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2. ΑΡΆΧΩΒΑ ΝΙΚΌΛΑΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
3. ΜΙΧΑΛΆΚΗ ΠΈΤΡΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

9.

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή λοιπών

εξόδων μετακίνησης
υπαλλήλων του

τμήματος
Κτηνιατρικής της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και

Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Φωκίδας για το B΄

Τρίμηνο του 2021 Το
αρθμ. πρωτ. οικ.

Έγγραφο
53366/677/16.03.2021
τεκμηριωμένο αίτημα

της Δ/νσης
Αγροτικής

Οικονομίας και
Κτηνιατρικής .

02.04.073.0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης

(περιλαμβάνοντα
ι 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

10.

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή ημερήσιας

αποζημίωσης
υπαλλήλων του

τμήματος
Κτηνιατρικής της
Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και

Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Φωκίδας για το Β’

Τρίμηνο του 2021 Το
αρθμ. πρωτ. οικ.

Έγγραφο
53366/677/16.03.2021
τεκμηριωμένο αίτημα

της Δ/νσης
Αγροτικής

Οικονομίας και
Κτηνιατρικής .

02.04.073.0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση

μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός

όσων
εντάσσονται

στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

600,00

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
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4.4 Εγκρίνει εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π )
για θέματα που αφορούν τα Γεωργικά Μηχανήματα και τον Αγροτικό Εξηλεκτρισμό
που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2021 από τον ειδικό
Φορέα 073 , Κ.Α.Ε. 5244 στους υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής του παρακάτω πίνακα :

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1. ΣΙΔΗΡΌΠΟΥΛΟ ΝΙΚΌΛΑΟ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2. ΜΙΧΑΛΆΚΗ ΠΈΤΡΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
3. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

11.

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 2021 που
ασχολούνται με

την
αντιμετώπιση

θεμάτων
Φυτοϋγειονομικ
ού ελέγχου .
Το αρθμ. πρωτ.
οικ. Έγγραφο
20112/573/10-

03-2021
τεκμηριωμένο
αίτημα της
Δ/νσης

Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής .

02.04.073.5241.01

Δαπάνες
γεωργίας,

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

500,00

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ

2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

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 2021 που
ασχολούνται με
θέματα των
Γεωργικών

02.04.073.5244.01
Δαπάνες

προστασίας
ελαιοπαραγωγής

600,00
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4.5 Εγκρίνει εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π )
για το πρόγραμμα Μελισσοκομίας που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το
Οικονομικό Έτος 2021 από τον ειδικό Φορέα 071 , Κ.Α.Ε. 9473 στους υπαλλήλους της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του παρακάτω πίνακα :

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1. ΣΙΔΗΡΌΠΟΥΛΟ ΝΙΚΌΛΑΟ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
2. ΜΙΧΑΛΆΚΗ ΠΈΤΡΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

5 . Εγκρίνει εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π )

Μηχανημάτων και
του Αγροτικού

Εξηλεκτρισμού Το
αρθμ. πρωτ. οικ.

Έγγραφο
50455/585/10-03-

2021
τεκμηριωμένο
αίτημα της

Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής .

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ
ΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ

2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

13.

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 2021 που

ασχολούνται με το
πρόγραμμα

Μελισσοκομίας .
Το αρθμ. πρωτ.
οικ. Έγγραφο

50333/583/10-03-
2021

τεκμηριωμένο
αίτημα της

Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής .

02.04.071.9473.01 Υπουργείου
Γεωργίας 1.200,00
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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
B‘ Τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2021 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

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

15)

Η δαπάνη
αφορά την
πληρωμή

λοιπών εξόδων
μετακίνησης

υπαλλήλων της
Δ/νσης

Μεταφορών και
Επικοινωνιών

της Π.Ε.
Φωκίδας για το
B; Τρίμηνο του
2021 Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο

40370/582/01.03.
2021τεκμηριωμέ

νο αίτημα
Δ/νσης

Μεταφορών και
Επικοινωνιών

02.04.073.0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης

(περιλαμβάνοντα
ι 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

16)

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας

αποζημίωσης
υπαλλήλων της

Δ/νσης
Μεταφορών και
Επικοινωνιών

της Π.Ε.
Φωκίδας για το
B; Τρίμηνο του
2021 Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο

40370/582/01.03.
2021τεκμηριωμέ

νο αίτημα
Δ/νσης

02.04.073.0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση

μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός

όσων
εντάσσονται

στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

500,00
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6 . Εγκρίνει εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια
κ.λ.π ) , για άσκηση των αρμοδιοτήτων όπως αναφέρονται στο άρθρο 21 του
οργανισμού της Π.Σ.Ε ,έλεγχοι σε επιχειρήσεις με βάση τις διατάξεις περί εμπορίου,
ελέγχου της αγοράς και του παραεμπορίου κλπ. Έλεγχοι λειτουργίας βιοτεχνικών και
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, λατομείων κλπ. Συμμετοχή σε επιτροπές
περιβαλλοντικών όρων (ΚΕΠΠΕ), επιτροπές αναδασμών, αξιολόγηση Εγγ/κων Έργων ,
αξιλογηση χειριστών Γεωργικών Μηχανημάτων , Επιτροπές αξιολόγησης αδειών
άσκησης επαγγέλματος , ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και σε ότι άλλο απαιτηθεί, που
πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Ά τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2021 από
τον ειδικό Φορέα 073 στους υπαλλήλους της Δ/νσης Ανάπτυξης του παρακάτω πίνακα :

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣΔΙΕΥΘΥ

ΝΣΗΣ
2 ΚΟΝΤΟΚΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
3 ΚΑΡΑΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
4 ΒΑΪΝΟΥ ΠΑΓΩΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
5 ΚΑΠΑΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
6 ΣΟΡΩΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
7 ΞΑΝΘΟΥΛΗ ΙΟΥΛΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

8 ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Μεταφορών και
Επικοινωνιών

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

17)

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
λοιπών εξόδων
μετακίνησης

υπαλλήλων της
Δ/νσης

Ανάπτυξης της
Π.Ε. Φωκίδας για
το Β’ Τρίμηνο
του 2021

Το αρθμ. πρωτ.
οικ. Έγγραφο
287/288/03-02-

2021
τεκμηριωμένο
αίτημα της
Δ/νσης

Ανάπτυξης

02.04.073.0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης

(περιλαμβάνοντα
ι 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

3.300,00

ΑΔΑ: ΨΨΔ57ΛΗ-ΠΘ5
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7 . Εγκρίνει 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 covid-19 κλπ. , παρακολούθηση
εκπαιδευτικών σεμιναρίων και σε ότι άλλο απαιτούν οι ανάγκες της υπηρεσίας , που
πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Ά τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2021 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

18)

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας

αποζημίωσης
υπαλλήλων της

Δ/νσης
Ανάπτυξης της
Π.Ε. Φωκίδας για
το Β’ Τρίμηνο
του 2021

Το αρθμ. πρωτ.
οικ. Έγγραφο
287/288/03-02-

2021
τεκμηριωμένο
αίτημα της
Δ/νσης

Ανάπτυξης

02.04.073.0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση

μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός

όσων
εντάσσονται

στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

1.100,00

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

19)

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
λοιπών εξόδων
μετακίνησης

υπαλλήλων της
Δ/νσης Δημόσιας

Υγείας και
Κοινωνικής

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

47047/223/03.03.
2021

τεκμηριωμένο
αίτημα της
Δ/νσης

Δημόσιας
Υγείας και
Κοινωνικής
Μέριμνας .

02.04.073.0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης

(περιλαμβάνοντα
ι 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

ΑΔΑ: ΨΨΔ57ΛΗ-ΠΘ5
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8. Εγκρίνει εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π )
για την εκτέλεση υπηρεσίας σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του τομέα περιβάλλοντος, οι
οποίες ανάγονται στον έλεγχο της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για
δραστηριότητες και έργα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στη λήψη μέτρων για
την προστασία του περιβάλλοντος, στην εφαρμογή μέτρων, προγραμμάτων και
δράσεων, καθώς και αρμοδιότητες που αφορούν την προστασία και διαχείριση των
υδάτων. Συμμετοχή σε κλιμάκια και επιτροπές που διενεργούν ελέγχους – αυτοψίες,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσίας:
Έλεγχος καταγγελιών πολιτών και φορέων για περιβαλλοντικά θέματα όπως ρύπανση ή
υποβάθμιση περιβάλλοντος, θόρυβο, μη τήρηση περιβαλλοντικών όρων, θέματα
διαχείρισης υδάτων κ.λ.π. Εκτέλεση εισαγγελικών παραγγελιών Τήρηση διαδικασίας
επιβολής κυρώσεων (αυτοψία, κλήση σε απολογία, εισήγηση, Απόφαση επιβολής
κυρώσεων).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 2021 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
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

21)

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
λοιπών εξόδων
μετακίνησης

υπαλλήλων του
τμήματος

Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας
της Π.Ε. Φωκίδας
για το Β’ Τρίμηνο

του 2021

02.04.073.0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης

(περιλαμβάνοντα
ι το αντίτιμο των

εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική

αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,

ο ναύλος

700,00

20)

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας

αποζημίωσης
υπαλλήλων της
Δ/νσης Δημόσιας

Υγείας και
Κοινωνικής

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

47047/223/03.03.
2021

τεκμηριωμένο
αίτημα της
Δ/νσης

Δημόσιας
Υγείας και
Κοινωνικής
Μέριμνας .

02.04.073.0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση

μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός

όσων
εντάσσονται

στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

1.000,00

ΑΔΑ: ΨΨΔ57ΛΗ-ΠΘ5
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Το αρθμ. πρωτ.
οικ. Έγγραφο

40374/146/19.03.2
021

τεκμηριωμένο
αίτημα του
τμήματος

Περιβάλλοντος
και

Υδροοικονομίας

οχήματος και η
μίσθωση

αυτοκινήτου Ι.Χ.
η Δ.Χ.) εκτός

όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715,0716,0717

22)

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας

αποζημίωσης
υπαλλήλων του

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

του 2021
Το αρθμ. πρωτ.
οικ. Έγγραφο

40374/146/19.03.2
021

τεκμηριωμένο
αίτημα του
τμήματος

Περιβάλλοντος
και

Υδροοικονομίας

02.04.073.0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση

μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός

όσων
εντάσσονται

στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

220,00

9. Εγκρίνει εξειδίκευση των δαπανών για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων μετακίνησης ( χιλιομετρική αποζημίωση , ναύλοι, εισιτήρια ,διόδια κ.λ.π )
για εκτέλεση εργασίας σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του τμήματος ,οι οποίες ανάγονται
στον έλεγχο και την παρακολούθηση των δράσεων που αφορά εκχιονισμούς και
κατολισθήσεις για το 2021, συμμετοχή σε επιτροπές για την άμεση αντιμετώπιση
ακραίων καιρικών φαινομένων και ότι άλλο απαιτηθεί στα πλαίσια της Πολιτικής
προστασίας που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Β’ τρίμηνο του Οικονομικού
Έτους 2021 από τον ειδικό Φορέα 073 στους υπαλλήλους τμήματος Πολιτικής
Προστασίας του παρακάτω πίνακα :

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1. ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΝ.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΑΔΑ: ΨΨΔ57ΛΗ-ΠΘ5
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10 . Εγκρίνει 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 Β’ τρίμηνο του Οικονομικού Έτους 2020 από
τον ειδικό Φορέα 073 στους υπαλλήλους τμήματος Πληροφορικής του παρακάτω
πίνακα :

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
2 ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

23)

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
λοιπών εξόδων
μετακίνησης

υπαλλήλων του
τμήματος
Πολιτικής

Προστασίας της
Π.Ε. Φωκίδας για
το Β Τρίμηνο του
2021 Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο

40376/113/17.03.2
021

τεκμηριωμένο
αίτημα του
τμήματος
Πολιτικής

Προστασίας

02.04.073.0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης

(περιλαμβάνοντα
ι 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

600,00

24)

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας

αποζημίωσης
υπαλλήλων του

τμήματος
Πολιτικής

Προστασίας της
Π.Ε. Φωκίδας για
το Β’ Τρίμηνο του
2021 Το αρθμ.
πρωτ. οικ.
Έγγραφο

40376/113/17.03.2
021

τεκμηριωμένο
αίτημα του
τμήματος
Πολιτικής

Προστασίας

02.04.073.0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση

μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός

όσων
εντάσσονται

στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

400,00
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 398

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης ορισμού
δικηγόρου από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και υλοποίησης έργων ΣΑΕΠ και
Τεχνικού Προγ/τος από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071),
Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.57904/1200/23-03-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή ψήφισε ΥΠΕΡ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

25)

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
λοιπών εξόδων
μετακίνησης

υπαλλήλων του
τμήματος

Πληροφορικής
της Π.Ε. Φωκίδας
για το B’ Τρίμηνο

του 2021
Το αρθμ. πρωτ.
οικ. Έγγραφο
40964/31/26-02-

2021
τεκμηριωμένο
αίτημα του
τμήματος

Πληροφορικής

02.04.073.0719.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης

(περιλαμβάνοντα
ι 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

26)

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
ημερήσιας

αποζημίωσης
υπαλλήλων του

τμήματος
Πληροφορικής

της Π.Ε. Φωκίδας
για το B’ Τρίμηνο

του 2021
Το αρθμ. πρωτ.
οικ. Έγγραφο
40964/31/26-02-

2021
τεκμηριωμένο
αίτημα του
τμήματος

Πληροφορικής

02.04.073.0721.01

Ημερήσια
αποζημίωση

μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό εκτός

όσων
εντάσσονται

στους ΚΑΕ 0715,
0716 και 0717

200,00
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Α) Εγκρίνει εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό (φορέας 073) οικονομικού έτους 2021, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η δαπάνη αφορά το διορισμό
πληρεξούσιου δικηγόρου για τη
νομική στήριξη και
εκπροσώπηση της Π.Στ.Ε-
Π.Ε.Ευρυτανίας, στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αθηνών, στη
δικάσιμο της 14ης Απριλίου 2021
ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, κατά της από
17/8/2018 και με αριθμό
κατάθεσης δικογράφου
ΑΓ8450/17-9-2018 αγωγής της
Παρασκευής Θανέλα,
συντάσσοντας
υπόμνημα/προτάσεις,
προβάλλοντας ενστάσεις και
ισχυρισμούς και γενικά να πράξει
ότι απαιτείται για την
υπεράσπιση της υποθέσεως.

03.073.
0871.01

Αμοιβές
Φυσικών

προσώπων
980,84 21.000,00 12.444,16 7.575,00

Β) Εγκρίνει εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών έργων της ΣΑΕΠ566 και του
Τεχνικού Προγράμματος, από τον Π.Υ Δημοσίων Επενδύσεων (φορέας 071) οικονομικού
έτους 2021, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ

ΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η δαπάνη αφορά την προμήθεια
ανταλλακτικών και τις επισκευές
για τον ισοπεδωτή ΚΥ460, όχημα
- μηχάνημα της ΔΤΕ της ΠΕΕ,
που εντάσσεται στο ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της ΣΑΕΠ566
με τίτλο "Δαπάνες επισκευής,
συντήρησης και λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται σε δράσεις της
Πολιτικής Προστασίας και σε
εργασίες που εκτελούνται με ίδια
μέσα για την ΠΕΕ” και στο
υποέργο «Επισκευή μη
προβλέψιμων βλαβών οχημάτων
& μηχανημάτων έργου
Π.Ε.Ευρυτανίας, έτους 2021»
σύμφωνα με την 164/2020
απόφαση Περιφερειακού
Συμβουλίου Π.Στ.Ε.

21REQ008304329

03.071.
9459.01 Διάφορα Έργα 1.419,80 454.882,16 382.407,61 71.054,75

Η δαπάνη αφορά την προμήθεια
ανταλλακτικών και τις επισκευές
για το ΚΗΙ4374 ημιφορτηγό όχημα
– μηχάνημα της ΔΤΕ της ΠΕΕ,
που εντάσσεται στο ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της ΣΑΕΠ566

03.071.
9459.01 Διάφορα Έργα 1.977,80 454.882,16 383.827,41 69.076,95
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με τίτλο "Δαπάνες επισκευής,
συντήρησης και λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται σε δράσεις της
Πολιτικής Προστασίας και σε
εργασίες που εκτελούνται με ίδια
μέσα για την ΠΕΕ” και στο
υποέργο «Επισκευή μη
προβλέψιμων βλαβών οχημάτων
& μηχανημάτων έργου
Π.Ε.Ευρυτανίας, έτους 2021»
σύμφωνα με την 164/2020
απόφαση Περιφερειακού
Συμβουλίου Π.Στ.Ε.

21REQ008314210
Η δαπάνη αφορά την προμήθεια
ανταλλακτικών και τις επισκευές
για το ΜΕ93890 ΙΧ όχημα –
μηχάνημα της ΔΤΕ της ΠΕΕ, που
εντάσσεται στο ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της ΣΑΕΠ566
με τίτλο "Δαπάνες επισκευής,
συντήρησης και λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται σε δράσεις της
Πολιτικής Προστασίας και σε
εργασίες που εκτελούνται με ίδια
μέσα για την ΠΕΕ” και στο
υποέργο «Επισκευή μη
προβλέψιμων βλαβών οχημάτων
& μηχανημάτων έργου
Π.Ε.Ευρυτανίας, έτους 2021»
σύμφωνα με την 164/2020
απόφαση Περιφερειακού
Συμβουλίου Π.Στ.Ε.

21REQ008313705

03.071.
9459.01 Διάφορα Έργα 5.617,20 454.882,16 385.805,21 63.459,75

Η δαπάνη αφορά την προμήθεια
ανταλλακτικών και τις επισκευές
για τα ΜΕ93851 ΙΧ, ΚΥ457,
ΚΗΙ4379, ΚΗΥ9375 και ΚΗΥ9400
οχήματα – μηχανήματα της ΔΤΕ
της ΠΕΕ, που εντάσσονται στο
ενάριθμο 2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 με τίτλο "Δαπάνες
επισκευής, συντήρησης και
λειτουργίας μηχ. εξοπλισμού και
μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται σε δράσεις της
Πολιτικής Προστασίας και σε
εργασίες που εκτελούνται με ίδια
μέσα για την ΠΕΕ” και στο
υποέργο «Επισκευή μη
προβλέψιμων βλαβών οχημάτων
& μηχανημάτων έργου
Π.Ε.Ευρυτανίας, έτους 2021»
σύμφωνα με την 164/2020
απόφαση Περιφερειακού
Συμβουλίου Π.Στ.Ε.

21REQ008313476

03.071.
9459.01 Διάφορα Έργα 2.285,32 454.882,16 391.422,41 61.174,43

Η δαπάνη αφορά την προμήθεια
ανταλλακτικών και τις επισκευές
του ΜΕ133079 ΙΧ όχημα -
μηχάνημα της ΔΤΕ της ΠΕΕ, που
εντάσσεται στο ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της ΣΑΕΠ566
με τίτλο "Δαπάνες επισκευής,
συντήρησης και λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται σε δράσεις της
Πολιτικής Προστασίας και σε
εργασίες που εκτελούνται με ίδια

03.071.
9459.01 Διάφορα Έργα 1.245,41 454.882,16 393.707,73 59.929,02
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μέσα για την ΠΕΕ” και στο
υποέργο «Επισκευή μη
προβλέψιμων βλαβών οχημάτων
& μηχανημάτων έργου
Π.Ε.Ευρυτανίας, έτους 2021»
σύμφωνα με την 164/2020
απόφαση Περιφερειακού
Συμβουλίου Π.Στ.Ε.

21REQ008310939
Η δαπάνη αφορά την προμήθεια
ανταλλακτικών και τις επισκευές
του ΚΥ 459 ισοπεδωτή, οχήματος
– μηχανήματος της ΔΤΕ της ΠΕΕ,
που εντάσσεται στο ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της ΣΑΕΠ566
με τίτλο "Δαπάνες επισκευής,
συντήρησης και λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται σε δράσεις της
Πολιτικής Προστασίας και σε
εργασίες που εκτελούνται με ίδια
μέσα για την ΠΕΕ” και στο
υποέργο «Επισκευή μη
προβλέψιμων βλαβών οχημάτων
& μηχανημάτων έργου
Π.Ε.Ευρυτανίας, έτους 2021»
σύμφωνα με την 164/2020
απόφαση Περιφερειακού
Συμβουλίου Π.Στ.Ε.

21REQ008290954

03.071.
9459.01 Διάφορα Έργα 2.467,60 454.882,16 394.953,14 57.461,42

Η δαπάνη αφορά προμήθεια
σωλήνων πολυαιθυλενίου, από το
έργο «Δαπάνες για τη βελτίωση –
αναβάθμιση των υπηρεσιών
Πολιτικής Προστασίας» που
εντάσσεται στο Τεχνικό
Πρόγραμμα της ΠΕΕυρυτανίας
(α/α 26), σύμφωνα με την 26/2021
απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου, απαραίτητη για την
ανάπτυξη μονίμων
εγκαταστάσεων παροχής νερού,
για την πρόληψη και καλύτερη
αντιμετώπιση των πυρκαγιών.
(ΚΑΠ2021).
21REQ008314921

03.071.
9899.01

Λοιπές
Δαπάνες 15.874,27 671.117,89 560.909,26 94.334,36

Η δαπάνη αφορά την προμήθεια
χορτοκοπτικής μπάρας και
κοπτικών μαχαιριών – σφυριών,
από το έργο «Προμήθεια και
εγκατάσταση παρελκόμενου
εξοπλισμού πολυμηχανήματος
ΙΧ121637 για κοπή χόρτων και
κλαδιών» που εντάσσεται στο
Τεχνικό Πρόγραμμα της
ΠΕΕυρυτανίας (α/α 45), σύμφωνα
με την 26/2021 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου,
απαραίτητη για τον καθαρισμό
των δρόμων από κλαδιά, δέντρα,
ανεπιθύμητη βλάστηση κλπ, για
τη διευκόλυνση της ορατότητας,
ελαχιστοποίηση πιθανότητας
πρόκλησης πυρκαγιών κλπ.
(ΚΑΠ2021).
21REQ008296113

03.071.
9899.01

Λοιπές
Δαπάνες 23.000,00 671.117,89 576.783,53 71.334,36

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 399
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ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού
Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, έτους 2021»,Π.Ε.Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.58560/2088/23-03-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ψήφισε ως εξής :“ΟΧΙ…. Στην δαπάνη 24.800 ευρώ για υπηρεσίες
συμβούλου τεχνικής υποστήριξης πράξης ΤΕΒΑ 2018 - 2019 της Κοινωνικής Σύμπραξης
Βοιωτίας, που είναι ευθύνη και αρμοδιότητα δημόσιας υπηρεσίας.
ΝΑΙ…. Στα υπόλοιπα”.

Η κα Μπατζελή ψήφισε ΛΕΥΚΟ στην εγγραφή 3 του Πίνακα Α (Α3) σχετικά με
κάλυψη δαπάνης για υλοποίηση του έργου υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης
πράξης ΤΕΒΑ 2018-2019 της Κοινωνικής Σύμπραξης Βοιωτίας ,διότι οι επεξηγήσεις δεν
τους καλύπτουν.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε ΛΕΥΚΟ στην εγγραφή 3 του Πίνακα Α(Α3) σχετικά με
κάλυψη δαπάνης για υλοποίηση του έργου υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης
πράξης ΤΕΒΑ 2018-2019 της Κοινωνικής Σύμπραξης Βοιωτίας, ΝΑΙ στα υπόλοιπα .

Ο Προεδρεύων διευκρίνισε : “Στο πρόγραμμα των ΤΕΒΑ προβλέπεται τεχνική
βοήθεια . Είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα , χρειάζεται τακτική
παρακολούθηση μηνιαία, τριμηνιαία, θέλει μια τεχνική υποστήριξη ,δεν μπορούμε να τα
καταφέρουμε χωρίς αυτή την εξωτερική βοήθεια”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει εξειδίκευση για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή
υπηρεσιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2021, ως
κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΚΕ
ΚΡΙΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕiΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Δαπάνη πληρωμής
ρεύματος(35.000,00€)
και συντήρησης και
επισκευής του
αναγκαίου
μηχανολογικού
εξοπλισμού των
αρδευτικών
γεωτρήσεων
ΧΡ2,ΧΡ3,ΧΡ4 ΚΑΙ
ΜΡ1(20.000,00€) κατά
την αρδευτική περίοδο

02.05.073.5429.
01

Λοιπές Γεωργικές
Δαπάνες 55.000,00 1.074.128,82 904.280,68 169.848,14
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2021, σύμφωνα με την
προγραμματική
σύμβαση της Π.Σ.
Ελλάδος και του Δήμου
Λεβαδέων για την
διαχείριση αρδευτικών
γεωτρήσεων. σύμφωνα
με την αρ. 316/9-3-
21(πράξη 10/9-3-21)
απόφαση της Ο.Ε της
Π.ΣΤ.Ε,και σύμφωνα
με το Ν. 3852/10
άρθρο 186
παράγραφος ΙΙΒ

2

Επιστροφή χρηματικού
ποσού στο ΣΑΓΑΝΑ
ΦΙΛΛΙΠΟ, επειδή
κατέβαλε δύο φορές το
παράβολο των 220,00€
για την μεταβίβαση του
ΒΙΜ 3029 αυτ/του ,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.3199.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

220,00 3.035,00 1.017,00 2.018,00

3

Κάλυψη δαπάνης για
υλοποίηση του έργου
υπηρεσίες συμβούλου
τεχνικής υποστήριξης
πράξης ΤΕΒΑ 2018-
2019 της Κοινωνικής
Σύμπραξης Βοιωτίας.

02.05.071.9475.
01

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ
ΚΟΙΝ.
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

24.800,00 421.747,81 162.073,64 259.674,17

4

Κάλυψη δαπάνης για
ετήσια συνδρομή
παροχή υπηρεσιών
πληροφόρησης των
υπηρεσιών της
Π.Ε.Βοιωτίας και
ανανέωση της
συνδρομής στη
ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

02.05.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες
& Ειδικές αμοιβές 1.500,00 96.420,04 90.332,04 6.088,00

5

Κάλυψη δαπάνης για
ετήσια συνδρομή
παροχή υπηρεσιών
πληροφόρησης των
υπηρεσιών της
Π.Ε.Βοιωτίας στη
ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ.

02.05.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες
& Ειδικές αμοιβές 4.588,00 96.420,04 91.832,04 4.588,00

6

Δέσμευση ποσού για
Προμήθεια ελαστικών
(10.550,00€ για το
2021), 10.550,00€ για
το 2022) και υπηρεσίες
επισκευής,
προσαρμογής και
ζυγοστάθμευσης
(2.850,0€ για το 2021)
και (2.850,00€ για το
2022) για τα Μ.Ε. της
Π.Ε.Β, σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

02.05.071.9459.
01

Διάφορα έργα

13.400,00 459.372,89 207.302,72 252.070,17
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7

Δέσμευση ποσού για
Προμήθεια ελαστικών
(1.750,00€ για το
2021), 1.750,00€ για το
2022) για τα οχήματα
του Οργανισμού
Κωπαιδας της Π.Ε.Β,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.5429
01

Λοιπές Γεωργικές
δαπάνες(Ο.Κ) 1.750,00 1.074.128,82 959.280,68 114.848,14

8

Δέσμευση ποσού για
Προμήθεια ελαστικών
(3.050,00€ για το
2021), 3.050,00€ για το
2022) για τα οχήματα
της Π.Ε.Β, σύμφωνα με
τον Ν.3852/10αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.1321.
01

Προμήθεια είδών
συντήρηση και
επισκευή
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά

3.050,00 21.308,49 10.017,04 11.291,45

9

Δέσμευση ποσού
(650,00€ για το 2021),
(650,00€ για το 2022)
για υπηρεσίες
επισκευής και
επιδιόρθωσης των
καινούργιων ελαστικών
για τα οχήματα της
Π.Ε.Β, σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.0861.
01

Αμοιβές για
συντήρησης και
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς
γενικά

650,00 15.000,00 6.130,16 8.869,84

10

Αμοιβή στο δικηγόρο ,
που θα οριστεί για
υπόθεση,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΔΑΚΟΥ , στη δικάσιμο
της 22-4 -21,στο Τμήμα
Β Μονομελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας , σύμφωνα με
τον Ν.3852/10 αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.0871
.01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 530.72 23.228,36 12.802,20 10.426,16

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 105.488,72 2.114.241,41 1.450.455,48 663.785,93

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 400

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Eξειδίκευσης και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής
(Χ.Ε.Π.)»,Π.Ε.Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
(οικ.)58797/2093/23-03-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.
Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

A) Εγκρίνει εξειδίκευση για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή
υπηρεσιών και εκδοση ενταλμάτων προπληρωμης σε βάρος των πιστώσεων του
Οικονομικού Ετους 2021, ως κατωτέρω:

1 Ποσό 2.000,00€ με υπόλογο τον υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Εργων, του
κλάδου ΔΕ οδηγών ,ΘΑΝΑΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ, για την κάλυψη
επειγουσών αναγκών μικροεπισκευών και μικροπρομηθειών των αυτ/των και

2.000,00
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Μ.Ε της Π.Ε Βοιωτίας. Ημερομηνία απόδοσης αυτού ορίζεται 31-12-21.Η
δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1321

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 401

ΘΕΜΑ 15ο: Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή
υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2021».
Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή
υπηρεσιών Π.Ε.Φθιώτιδας, έτους 2021».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
59673/2185/24-03-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού
Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ψήφισε ως εξής : “Θεωρούμε αναγκαία την επανεξέταση της
σκοπιμότητας και της αναγκαιότητας της δαπάνης 225.000 ευρώ για την κατασκευή
πολυχώρου στην Τ.Κ. Αργυρίων του Δήμου Μακρακώμης…. Μια και δεν γνωρίζουμε
πως ανελήφθη η συγκεκριμένη υποχρέωση.
ΝΑΙ… Στα υπόλοιπα”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α.Εγκρίνει εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών,
ΠΕ Φθιώτιδας (ειδικός φορέας 073) που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το
Οικονομικό Έτος 2021 , ως κατωτέρω:

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥ
ΣΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΗ
Σ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜ
ΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟ
Υ+ΑΝΑΜΟ
ΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ
2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο

ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Προμήθεια εγκεκριμένων
τρωκτικοκτόνων.
Έγγραφο 3869/51871/10-
3-2021 Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής
ΑΔΑΜ: 21REQ008288308
2021-03-16

02.01.073.52
44.01

Δαπάνες
γεωργίας,
κτηνοτροφίας
κλπ που δεν
προβλέπονται
σε άλλους
κωδικούς
αριθμούς
εξόδων.

18.984,0
0 45.160,58 0,00 45.160,58

2

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας
(σχετικά με την
προσφυγή του Ιωάννη
Αποστολόπουλου)
Έγγραφο αριθμ.
23451/90/23-3-2021 της
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε

02.01.073.08
71.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

383,16 100.000,00 63.808,16 36.191,84
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Β. Εγκρίνει εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες , προμήθειες, εργασίες,παροχή
υπηρεσιών, ΠΕ Φθιώτιδας (ειδικός φορέας 071), που πρόκειται να πραγματοποιηθούν
κατά το Οικονομικό Έτος 2021 , ως κατωτέρω:

3

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για την
εκπροσώπηση της
Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στο Τριμελές
Εφετείο Λαμίας (σχετικά
με την αίτηση
προσδιορισμού τιμής
μονάδας απαλλοτρίωσης
του Ανδρέα Φραντζή)
Έγγραφο αριθμ.
8012/28/23-3-2021 της
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε

02.01.073.08
71.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

727,88 100.000,00 64.191,32 35.808,68

4

Δαπάνη διορισμού
πληρεξούσιου δικηγόρου
για την σύνταξη νομικής
γνωμοδότησης (Το υπ’
αριθμ. 33024/1736/1-3-
2021 έγγραφο της
Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων)
Έγγραφο ΤΤ
44208/183/23-03-2021 της
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε

02.01.073.08
71.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

297,60 100.000,00 64.919,2 35.080,8

5

Δαπάνη διορισμού
πληρεξούσιου δικηγόρου
για την σύνταξη νομικής
γνωμοδότησης (Το
υπ’αριθμ. 45377/1837/3-
3-2021 έγγραφο της
Δ/νσης Οικονομικού &
Δημοσιονομικού
Ελέγχου)
Έγγραφο ΤΤ
45591/196/23-03-2021 της
Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε

02.01.073.08
71.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

297,60 100.000,00 65.216,8 34.783,2

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 20.690,2
4

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Τοποθέτηση
φωτεινών
σηματοδοτών στον
κόμβο του Μουσικού
Σχολείου Λαμίας επί
της Ε.Ο. 38 Λαμίας -
Καρπενησίου.

Έγγραφο
237678/13781/09-03-
2021 της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων
Π.Σ.Ε.
21REQ008268616
2021-03-11

02.01.071.9771
.01

Εκτέλεση
συγκοινωνιακών

έργων

63.100,00 2.940.000,0
0

2.826.987,0
4 113.012,96
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 402

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση: α) Διενέργειας ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ για την
προμήθεια με τίτλο :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥΣ
2021-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 209.999,20 € και β)
των όρων της συνημμένης Διακήρυξης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.58890/1183/23-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:
α) τη διενέργεια ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ για την προμήθεια με τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥΣ 2021-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ
Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 209.999,20 € και
β) τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 403

ΘΕΜΑ 17 ο:Έγκριση του υπ. αριθμ. 3/2021 Πρακτικού της Επιτροπής
Διενέργειας/Αξιολόγησης για τις Διαδικασίες Σύναψης των Συμβάσεων Προμηθειών και
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Π.Ε. Ευρυτανίας για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό
Διαγωνισμό για το έργο “Ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός άνω των
ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών
των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για ένα έτος ”.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.61048/1242/26-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

2

Κατασκευή
πολυχώρου στην Τ.Κ.
Αργυρίων του Δήμου
Μακρακώμης

Έγγραφο
49763/2647/09-03-
2021
Της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων
Π.Σ.Ε.
21REQ008268670
2021-03-11

02.01.071.9779
.01

Εκτέλεση
λοιπών έργων

που δεν
κατονομάζονται

ειδικά

225.000,0
0

2.993.909,8
0

1.846.599,8
0

1.147.310.0
0

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 288.100,00
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αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ. αριθμ. 3/22-03-2021 Πρακτικό της Επιτροπής
Διενέργειας/Αξιολόγησης για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων Προμηθειών και
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Π.Ε. Ευρυτανίας που αφορά το έργο “Ανοικτός
ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών
καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της
περιφερειακής ενότητας Ευρυτανίας για ένα έτος” και αφορά την αποσφράγιση
ηλεκτρονικά και φυσικά των φακέλων με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης των
οικονομικών φορέων που αναδείχτηκαν προσωρινοί μειοδότες στο προηγούμενο στάδιο
του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια
υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.
Ευρυτανίας για ένα έτος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής συνολικού προϋπολογισμού 345.324,21 € με το
Φ.Π.Α (Αμόλυβδη βενζίνη (CPV :09132100-4) πετρέλαιο κίνησης (CPV: 09134200-9),
πετρέλαιο θέρμανσης (CPV: 091135100-5) και λιπαντικά (CPV:09211000-1) με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (Διακήρυξη
υπ’ αρίθμ. 6/2020 με αρ. Πρωτ. 262668/4228/10-12-2020, ΑΔΑ: ΨΨΟΚ7ΛΗ-4Ψ1 και
ΑΔΑΜ:20PROC007819233 2020-12-10).

2. Κατακυρώνει τη σύμβαση στους κάτωθι αναδόχους ανά ομάδα διότι κατέθεσαν
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ως εξής:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 404

ΘΕΜΑ 18 ο: Έγκριση τρίμηνης παράτασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους
2020-2021 για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας,
σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 4.3 Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης, του
Κεφαλαίου 4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της υπ΄ αριθμ. 2/2019 Διακήρυξης
(αριθμ πρωτ. 188609/3677/22-8-2019) και του άρθρου 9 των Συμβάσεων που έχουν
υπογραφεί.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.56391/1134/19-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της

Προσφέρων

Ομάδα για
την οποία
κατατέθηκε
προσφορά

Είδος
προμήθειας

Ποσότητα σε
λίτρα/

αξία χωρίς
ΦΠΑ

Ποσοστό έκπτωσης επί τοις
εκατό (%) στη μέση τιμή

λιανικής πώλησης την ημέρα
παράδοσής της (για όλα τα

υγρά καύσιμα)
Αριθμητικά Ολογράφως

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ,

ΑΞΕΣ. ΑΝΤΑΛ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΣΙΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΟΜΑΔΑ (Α)
ΒΕΝΖΙΝΗ

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

95

30.000

(34.140,00 €)
2% Δύο τοις εκατό

ΟΜΑΔΑ (Β) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΚΙΝΗΣΗΣ

184.000

(167.992,00 €)
4,25%

Τέσσερα και

είκοσι πέντε

τοις εκατό

ΟΜΑΔΑ (Γ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

71.500

(48.405,50 €)
0.1% Μηδέν και ένα

τοις εκατό
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Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τρίμηνη παράταση των υπ΄αριθμ. 24/2020 και 25/2020 Συμβάσεων που
έχουν υπογραφεί μεταξύ της Π.Ε. Ευρυτανίας και του προμηθευτή, Τσιώνη Σπύρο –
ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚ. ΕΙΔΗ – ΕΛΑΣΤΙΚΑ- ΑΝΤ/ΚΑ –
ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ -ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ – ΠΟΔΗΛΑΤΑ & ΑΝΤ/ΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ για
την προμήθεια υγρών καυσίμων (αμόλυβδης βενζίνης 95 ) των Υπηρεσιών της Π.Ε.
Ευρυτανίας. Η παράταση αυτή θα ισχύει από τις 30 Απριλίου 2021 και μέχρι
εξαντλήσεως των ποσοτήτων (lt) και των αντίστοιχων πιστώσεων που έχουν ήδη
συμβασιοποιηθεί με τις ανωτέρω συμβάσεις.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 405

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ Αρ. 27 ΠΕΡΙΟΧΗ “ΒΙΟΠΑ”
ΑΜΦΙΣΣΑΣ»,προϋπολογισμού 1.820.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε.Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.57212/1238/22-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Φωκίδας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ’αριθμ.ΙΙ/22-01-2021 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ
ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ Αρ. 27 ΠΕΡΙΟΧΗ
“ΒΙΟΠΑ” ΑΜΦΙΣΣΑΣ», με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 93562.

2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση “ΓΕΩΔΟΜΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’, με Α.Α Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 173861 και
ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ
(46,20 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 406

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -
Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
έργου:«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ-Β΄ ΦΑΣΗ»,προϋπολογισμού
6.200.000,00 € με ΦΠΑ ,Π.Ε.Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
58370/1269/23-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Φωκίδας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ψήφισε ως εξής :“ΑΠΕΧΟΥΜΕ…. Μεγάλο κόστος…. Διότι εξυπηρετεί
αποκλειστικά το Μοναστήρι”.
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Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε ΑΠΟΧΗ λέγοντας: “Δεν έχουμε πρόβλημα με την
διαδικασία που προτείνεται από την υπηρεσία, όμως λόγω του ότι αμφισβητούμε τη
σκοπιμότητα του έργου, δηλώνουμε παρών”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ’αριθμ.Ι/24-12-2020(ολοκληρώθηκε 23-03-2021)Πρακτικό
Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής Προσφοράς της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας,με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 94036 του έργου: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΔΡΟΜΟΣ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ-Β΄ΦΑΣΗ», ,προϋπολογισμού 6.200.000,00 € με
ΦΠΑ ,Π.Ε.Φωκίδας.

2. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση
“ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. Α.Τ.Ε.’’, με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 173555 και
ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ (51,25 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 407

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας,του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ κλπ»,προϋπολογισμού
500.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε.Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.58987/1277/23-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Φωκίδας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ’αριθμ.ΙΙ/17-03-2021 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών
κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας,με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 94905 του έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΤΟΙΧΟΙ
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ κλπ».

2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση “ΔΡΟΚΑΤ
Ε.Ε.’’,με Α.Α Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 178040 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (58,50%) επί των τιμών
του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 408

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-
2019 (Β’ ΦΑΣΗ)»,αναδόχου: ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΙΩΑΝΝΗ Ζ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.οικ.56220/1867/Φ.Ε./19-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.
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Η κα Μπατζελή τόνισε:”Επειδή εδώ πρόκειται για θάνατο και αλλαγή της
εταιρείας,ψηφίζουμε ΥΠΕΡ”.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Οι προβαλλόμενες αιτίες της ζητούμενης παράτασης
εκτιμώνται σαν λογικές….Η έκταση και η φύση του έργου, όμως, δεν επιτρέπουν πέραν
του Ιουνίου του 2021.
Μετά την συζήτηση…. Δεν έχουμε αντίρρηση”.

Η κα Αναγνώστου δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)» ,αναδόχου: ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΙΩΑΝΝΗ Ζ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ,μέχρι 15-09-2021, καθώς οι λόγοι που επικαλείται ο
ανάδοχος είναι βάσιμοι εν όλω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 409

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΗΜΑΝΣΗ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019 (Β’
ΦΑΣΗ)»,αναδόχου:ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣ. ΚΑΨΗ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.56228/1868/Φ.Ε./19-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή ψήφισε ΚΑΤΑ αναλύοντας τη θέση της παράταξής της ως
εξής:“Καταψηφίζουμε την παράταση και θέτουμε πολιτικές ,τεχνικές και διαχειριστικές
ευθύνες στην Π.Α. ,στην Π.Ε. Ευβοίας και στον ανάδοχο του έργου”.

Ο κ. Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση και αιτιολόγησε τη θέση του ως ακολούθως:
“Η αρχική προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως
11/11/2020 και έχει εγκριθεί με απόφαση της οικονομικής επιτροπής παράταση
προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι 31-03-2021.
Κατά την εκτίμηση μας, η έκταση και η φύση του έργου δεν επιτρέπουν νέα παράταση.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση”.

Ο κ.Αναγνωστάκης ψήφισε ΚΑΤΑ.

Οι κ.κ. Δούρος,Σιαλμάς ψήφισαν ΥΠΕΡ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου:
«ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΕΤΗ 2018-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)»,αναδόχου:ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣ. ΚΑΨΗ,μέχρι 31-07-2021,
καθώς οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος είναι βάσιμοι εν όλω.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 410

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019»,αναδόχου:ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
49071/1764/08-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Εύβοιας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Δούρος ψήφισε θετικά, με την σκέψη ότι είναι συντηρήσεις οδικών δικτύων .

Ο κ. Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση και αιτιολόγησε τη θέση του ως
ακολούθως: “Δεν αποδεχόμαστε πως η συντήρηση του οδικού δικτύου πρέπει να γίνεται
με τέτοιους ρυθμούς….
Δεν αποδεχόμαστε την δικαιολογία της δασικής άδειας να επαναλαμβάνεται και να μην
αλλάζει τίποτε…..
Δεν αποδεχόμαστε πως η μετακίνηση των στύλων της ΔΕΗ μπορεί να συνεχίζει να
χρονίζει….
Εκτιμούμε πως τέτοιου είδους εργασίες μπορούσαν να εκτελεστούν με παράλληλη
τήρηση των μέτρων προστασίας…..
Για αυτό ….ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση”.

Η κα Μπατζελή ψήφισε ΚΑΤΑ αναπτύσσοντας τη θέση της παράταξής της ως εξής:
“Δεν μπορούμε να στηρίξουμε την εισήγηση.
Δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές οι αιτιολογήσεις που φθάνουν σε σημείο που
προσβάλλουν την νοημοσύνη μας ,την αντοχή μας, την ανοχή των τοπικών κοινωνιών και
την ανευθυνότητα των Τεχνικών Υπηρεσιών. Και μάλιστα η κατάσταση αυτή γίνεται
επικίνδυνη για το δημόσιο συμφέρον , όταν η Π.Α. αποφάσισε να δρομολογήσει εκ νέου
παρόμοιες διαδικασίες με τους ίδιους κατασκευαστές της Ευβοίας για την κατασκευή έργων
από τις φυσικές καταστροφές του Ιουλίου 2020 –ΜΗΔΕΙΑΣ”.

Ο κ. Αναγνωστάκης καταψήφισε επίσης την εισήγηση παράτασης .

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την 2η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-
2019» ,αναδόχου:ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.,μέχρι 31-10-2021, καθώς οι λόγοι που
επικαλείται ο ανάδοχος είναι βάσιμοι εν όλω, για την ομαλή και ορθή ολοκλήρωση των
εργασιών του έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 411

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ 25 (ΤΜΗΜΑ ΡΟΒΙΕΣ –
ΙΣΤΙΑΙΑ - ΚΑΝΑΤΑΔΙΚΑ), 26 (ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΟΚΑΡΥΑ - ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗΣ) & 27 (ΤΜΗΜΑ
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ - ΓΑΛΑΤΣΑΔΕΣ)»,αναδόχου:ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
43387/1555/Φ.Ε./02-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Εύβοιας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε :“Πρόκειται για την πρώτη παράταση….και ο προτεινόμενος
χρόνος παράτασης είναι λογικός.
Δεν έχουμε αντίρρηση”.
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Ο κ.Δούρος ψήφισε θετικά.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Η κα Μπατζελή ψήφισε ΚΑΤΑ και αιτιολόγησε τη θέση της παράταξής της ως
ακολούθως:“Δεν υπάρχει καμία επιπλέον αιτιολόγηση από εκείνη που αναφέρονταν
στην τελευταία παράταση. Δεν αιτιολογείται η νέα παράταση .
Οι Τεχνικές Υπηρεσίας και ο ανάδοχος φέρουν μεγάλες ευθύνες για την υλοποίηση
των έργων αλλά πλέον και αστική ευθύνη.
Δεν μπορούμε να στηρίξουμε την εισήγηση”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ 25 (ΤΜΗΜΑ
ΡΟΒΙΕΣ – ΙΣΤΙΑΙΑ - ΚΑΝΑΤΑΔΙΚΑ), 26 (ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΟΚΑΡΥΑ - ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗΣ) & 27
(ΤΜΗΜΑ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ - ΓΑΛΑΤΣΑΔΕΣ)»,αναδόχου:ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
Α.Ε., μέχρι 30-06-2021, για τους λόγους που αναφέρονται στο υπ’ αρ.
39566/1424/Φ.Ε./26-02-2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 412

ΘΕΜΑ 26ο: Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων στο έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ
2018ΕΠ06600017 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
56600/561/24-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα την παραπομπή του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Στερεάς Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 413

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.Φ.007.56616/214/21-03-2021 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή
ιδιωτικών μηχανημάτων στην κατάσβεση πυρκαγιάς στον περιβάλλοντα χώρο
εργοστασίου παραπλεύρως της Ε.Ο Σχηματαρίου - Χαλκίδας, πλησίον ελαιοστασίων
και Δασικής περιοχής, στην Δ.Ε. Σχηματαρίου του Δήμου Τανάγρας στις 21/03/2021.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.Φ.007.56972/220/22-03-2021 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής
Προστασίας(Τμήμα Π.Ε.Βοιωτίας)προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε τα ακόλουθα: “Δεν έχουμε αντίρρηση…..
Με αφορμή, όμως, την συγκεκριμένη πυρκαγιά, που αφορά εργοστάσιο διαλογής υλικών
ανακύκλωσης ζητάμε να πληροφορηθούμε αν και κατά πόσον ελεγχόταν ο τρόπος
λειτουργίας του…. Αν και κατά πόσον υπάρχει πρόβλεψη για τακτικούς ελέγχους σε
τέτοιου είδους επιχειρηματικές δραστηριότητες”.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’αριθμ.Φ.007.56616/214/21-03-2021 απόφαση της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή
ιδιωτικών μηχανημάτων στην κατάσβεση πυρκαγιάς στον περιβάλλοντα χώρο
εργοστασίου παραπλεύρως της Ε.Ο Σχηματαρίου - Χαλκίδας, πλησίον ελαιοστασίων
και Δασικής περιοχής, στην Δ.Ε. Σχηματαρίου του Δήμου Τανάγρας στις 21/03/2021,με
την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Η ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας – Π.Ε. Βοιωτίας για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας.

2.Η έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων
αναγκών (πυρκαγιά ), που εκδηλώθηκε στις 21/03/2021, στον περιβάλλοντα χώρο
εργοστασίου , παραπλεύρως της Ε.Ο Σχηματαρίου - Χαλκίδας, πλησίον
ελαιοστασίων και Δασικής περιοχής, στην Δ.Ε. Σχηματαρίου του Δήμου Τανάγρας
στις 21/03/2021.

3. Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και
ανάθεση εργασιών :

α) Το με αρ. κυκλ. ΒΙΖ 4665 όχημα (Φορτηγό με βυτίο & πιεστικό), ιδιοκτησίας
Αγάθη Χρήστου.

β) Το με αρ. κυκλ. ΕΚΕ 4509 όχημα (Φορτηγό με βυτίο & πιεστικό), ιδιοκτησίας
Αγάθη Χρήστου.

1.
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 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 αποφ. πρακτ. 41/18-12-2019 θέμα 17ο(ΑΔΑ:
7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) Απόφαση της Ο.Ε της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τις οποίες
εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά , με ιδιωτικά
μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό και
ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προστασίας Π.Ε.

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

5. 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.
Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται κατόπιν

των εντολών (γραπτών, μέσω τηλεφωνικών ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τηλεφωνικών
κλήσεων ) των υπευθύνων στελεχών της Π.Στ.Ε.. (Κέντρα επιχειρήσεων ,Πρ/νων
Διευθύνσεων ή Τμημάτων, συντονιστών βάρδιας, κα), οι δε ώρες εργασίας του/ων
μηχανήματος/ων θα καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής
προστασίας της Π.Ε. Βοιωτίας.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή

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

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

Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
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(δ1) "Οι χειριστές-οδηγοί και οι βοηθοί αυτών κατέχουν την απαιτούμενη άδεια χειριστή
μηχανημάτων έργων σύμφωνα με το ΠΔ 113/2012."
(δ2) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών,
νυκτερινών, αργιών, σταλίες, κλπ.
(δ3) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ4) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ5) 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.
(δ6) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται :

«ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ »

(δ7) Οι ανάδοχοι υποχρεούνται να εγκαταστήσουν και να θέσουν σε λειτουργία , σε κάθε
μηχάνημα έργου , το σύστημα εντοπισμό θέσης τους σε συμβατότητα με την εφαρμογή
συντονισμού του μηχανισμού πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση φυσικών
καταστροφών (CITIZEN FIRST ) με την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 414

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση της υπ’αριθμ.56412/125/20-03-2021 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς
αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων,(χιονοπτώσεις – βροχοπτώσεις από
20/03/2021).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.58435/131/23-03-2021 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής
Προστασίας(Τμήμα Π.Ε.Ευρυτανίας)προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’αριθμ.56412/125/20-03-2021 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων
φυσικών φαινομένων,(χιονοπτώσεις – βροχοπτώσεις από 20/03/2021),με την οποία
αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Η ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας.
2. Η έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων
αναγκών που προξένησαν οι καιρικές συνθήκες (χιονοπτώσεις - βροχοπτώσεις),
που εκδηλώθηκαν από τις 20.03.2021 στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας
Ευρυτανίας.
3. Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Το ΜΕ 86708 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΝΤΑΛΛΗ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου Πετρίλια – Τροβάτο – Δέντρο -
Κουστέσα – όρια Νομού και στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.

(β) Το ME 63031 IX μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας
ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΥ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε. για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου Δέντρο –
Κουστέσα- Βραγγιανά και το ΜΕ 67029 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή για τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου Βραγγιανά – Έλατος – όρια Νομού και στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.

(γ) Το ME 92780 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΓΑΤΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Αγράφων.

ΑΔΑ: ΨΨΔ57ΛΗ-ΠΘ5



Σελίδα 55 από 88

(δ) Το ΚΗΑ 7273 φορτηγό όχημα που φέρει αλατοδιανομέα – λεπίδα, ιδιοκτησίας
ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Βίνιανης και Φραγκίστας.

(ε) Το ΚΗΑ 7025 φορτηγό που φέρει αλατοδιανομέα – λεπίδα, ιδιοκτησίας
ΚΑΚΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Καρπενησιού και Δομνίστας.

(στ) Το ME 82611 IX μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, ιδιοκτησίας
ΞΕΝΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ για τον καθαρισμό οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Φουρνάς.

(ζ) Το ΚΗΑ 7225 φορτηγό που φέρει αλατοδιανομέα – λεπίδα, ιδιοκτησίας
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου.

(η) Το ME 86716 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΝΤΟΥΣΙΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Φουρνάς.

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

(ι) Το ME 63047 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΚΑΚΟΥ ΘΩΜΑ
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου.

(ια) Το ΜΕ 63967 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα και το ΚΗΑ 6391 φορτηγό
όχημα ιδιοκτησίας ΤΣΙΤΣΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για την διευθέτηση της κοίτης του
υδατορέματος στο Νέο Αργύρι για την προστασία υφιστάμενων ιδιοκτησιών.

(ιβ) Το ΜΕ 114336 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα, το ΚΗΑ 6884 φορτηγό
όχημα ιδιοκτησίας ΒΟΝΟΡΤΑ ΚΩΣΤΑ και το ΜΕ 63010 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου
εκσκαφέα, ιδιοκτησίας ΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, για την διευθέτηση της κοίτης του
υδατορέματος στο Κλαυσί και στο Μ. Χωριό για την προστασία υφιστάμενων τεχνικών
και ιδιοκτησιών.

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. 1767/2020 (Πρακτ. 48/22-12-
2020) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
2. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι δε

ημέρες και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια
Υπηρεσία.

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

(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες,
υαλοκαθαριστήρες, καλοριφέρ, φλάς και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και
ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.

(δ) Οι χειριστές-οδηγοί και οι βοηθοί αυτών θα κατέχουν την απαιτούμενη άδεια
χειριστή μηχανημάτων έργων σύμφωνα με το ΠΔ 113/2012

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

(ε1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών,
νυκτερινών, αργιών, σταλίες, κλπ.

(ε2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(ε3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(ε4) 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 415

ΑΔΑ: ΨΨΔ57ΛΗ-ΠΘ5



Σελίδα 56 από 88

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.53252/191/18-03-2021 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων για την αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών(Αποκατάσταση βλαβών σε κτίριο της πρώην ΥΕΒ όπου μεταστεγάστηκε η
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.Φθιώτιδας).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.59374/202/24-03-2021 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής
Προστασίας(Τμήμα Π.Ε.Φθιώτιδας)προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς τοποθετήθηκε ως ακολούθως:“Γνωρίζουμε πως πολύ πρόσφατα
μεταφέρθηκε η Υπηρεσία Μεταφορών στο συγκεκριμένο κτήριο…..
Για αυτό Διερωτόμαστε…..Αν έγινε τεχνικός έλεγχος πριν πάει….Πως πρόκυψαν οι
βλάβες από τις καιρικές συνθήκες στον ΙΑΝΟ και αν ευσταθεί ο ισχυρισμός πως
υπάρχουν επιπτώσεις στο συγκεκριμένο κτήριο από τους σεισμούς της Ελασσόνας.
Για όλα αυτά ζητάμε αναλυτική έκθεση της υπηρεσίας και φυσικά την βεβαίωση
ασφαλούς λειτουργίας του κτηρίου….. Πριν ψηφίσουμε την δαπάνη.
Σε διαφορετική περίπτωση…. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ”.

Η κα Μπατζελή δήλωσε τα ακόλουθα:“Συμφωνούμε στην χρήση των ιδιόκτητων
κτιρίων για την μεταφορά υπηρεσιών της ΠΣΤΕ αλλά με τις σωστές προϋποθέσεις
ασφάλειας των κτιρίων για τους εργαζόμενους και τους ίδιους τους πολίτες.
Κρίνουμε σκόπιμο να σχολιάσουμε την έκθεση στο έγγραφο 29ε που αναφέρει τις
τεχνικές και κατασκευαστικές ελλείψεις στο κτίριο. Φαίνεται ότι απουσιάζουν από το
αρχικό έργο σημαντικά έργα που κρίνουν και την καταλληλότητα του έργου και των
παρεμβάσεων μας που έγιναν μάλιστα και πολύ πρόσφατα .
Επειδή η Δ/νση Μεταφορών μετακόμισε πρόσφατα από το ενοικιαζόμενο κτίριο σε
ιδιόκτητο πρέπει να γίνουν όλες εκείνες οι εργασίες που να προσφέρουν ένα
ικανοποιητικό περιβάλλον τόσο στους υπαλλήλους, όσο και στους πολίτες που
επισκέπτονται την υπηρεσία”.

Ο κ.Σιαλμάς ψήφισε θετικά την εισήγηση επισημαίνοντας: “Έχω κάποιους
ενδοιασμούς,πρώτα ήταν εντάξει το κτίριο και ξαφνικά δημιουργήθηκαν αυτά τα
προβλήματα ;Δεν δικαιολογούνται πιστεύω. Ωστόσο πρέπει να γίνει το κτίριο”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’αριθμ.53252/191/18-03-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων για την αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών(Αποκατάσταση βλαβών σε κτίριο της πρώην ΥΕΒ όπου μεταστεγάστηκε η
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.Φθιώτιδας),με την οποία αποφασίστηκαν
τα εξής:

1. Η ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Φθιώτιδας για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας.

2.- Η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών που αναφέρονται στην
επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση και στον επισυναπτόμενο προϋπολογισμό που
συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων στον ΜΑΛΑΜΟ ΜΙΧΑΗΛ εκτιμώμενου
προϋπολογισμού 48.627,00 € χωρίς ΦΠΑ , σύμφωνα με το υπ. Αριθμ.. 9861/525 της
18/1/2021 έγγραφο της Δ.Τ.Ε.

3.- Η δαπάνη και πιστοποίηση των εργασιών του έργου θα υπολογιστεί σύμφωνα
με τις διαδικασίες που προβλέπονται για την κατασκευή και τη επίβλεψη δημοσίων
έργων.

4.- Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το αρμόδιο τμήμα της
Δ.Τ.Ε. και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων προϊσταμένων και
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υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 416

ΘΕΜΑ 30ο: Αίτημα για την έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους
2020», του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό
Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο
2014ΕΠ56600011, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 160233/539/10-8-2020 (ΑΔΑ:6Γ6Ι7ΛΗ-
ΦΕΘ), 161182/543/11-8-2020 (ΑΔΑ: ΩΖΖ17ΛΗ-Ζ51) & 162086/545/12-8-2020 (ΑΔΑ:
6ΕΠΖ7ΛΗ-ΨΧ2) αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την λήψη πόρων
και μέσων προς αντιμετώπιση των συνεπειών από βροχοπτώσεις και πλημμύρες που
έλαβαν χώρα στις 8 & 9-8-2020 στο Νομό Ευβοίας (θεομηνία Θάλεια)

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.61172/305/26-03-2021 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής
Προστασίας(Τμήμα Π.Ε.Eύβοιας)προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε : “Αφορά την προμήθεια νερού …… Δεν έχουμε αντίρρηση”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες για την πληρωμή των εκτάκτων αναγκών του
υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2020», του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού
στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε.
Εύβοιας» και ενάριθμο 2014ΕΠ56600011 λόγω των βροχοπτώσεων και πλημμυρών
που έλαβαν χώρα στις 9-8-2020 στο Νομό Ευβοίας (θεομηνία Θάλεια) όπως φαίνονται
στον παρακάτω πίνακα:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 417

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρακτικών της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης
Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ της 3ης
πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών
αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας για τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021- 2022.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.(οικ.)56569/2052/19-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του

Α/Α Τίτλος Έργου Ενάριθμος Ανάδοχος Ποσό (με
ΦΠΑ)

196

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους
2020» Π.Ε. Εύβοιας, για
έκτακτες εργασίες με τίτλο

«προμήθεια 30.857 τεμαχίων
εμφιαλωμένων νερών μετά την

θεομηνία ΘΑΛΕΙΑ στις
09/08/2020»

2014ΕΠ566000
11 ΔΙΡΦΥΣ ΑΕ 22.799,62€
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παρόντος πρακτικού.

Οι κ.κ.Δούρος,Σιαλμάς,Αναγνωστάκης,ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

Ο κ. Χρονάς αιτιολόγησε την ψήφο του λέγοντας : “Δεν αντιλαμβανόμαστε για ποια
δρομολόγια μιλάμε και για ποιο λόγο η διαγωνιστική διαδικασία εξελίσσεται σήμερα, με
μεγάλη καθυστέρηση και κλειστά σχολεία….
Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ”.

Η κα Μπατζελή ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:

1. Τους αριθ. Ι & ΙΙ πρακτικών της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης προσφορών και
διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την αριθμ. 11657_570/20-1-2021 3η Πρόσκληση
Υποβολής Προσφορών «Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς
Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης
χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητα Βοιωτίας για τα σχολικά έτη: 2020-
2021 και 2021-2022, συνολικού Π/Υ 56.136,08€ € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και
δικαιωμάτων προαίρεσης 28% στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος
Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ και αφορούν τον έλεγχο και αξιολόγηση
των δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών και οικονομικών προσφορών των
υποψήφιων αναδόχων.

2. Κηρύσσει ως άγονο το δρομολόγιο ΝΕΟ 7 διότι δεν υπεβλήθη καμία προσφορά και
την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας, μέσω πρόσκλησης υποβολής
προσφορών στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) από
τη ΠΕ Βοιωτίας με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.

3. Αναδεικνύει ως προσωρινούς μειοδότες για την ανάθεση των δρομολογίων
Μεταφοράς Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
για τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021-2022, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού
Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) από τη Π.Ε. Βοιωτίας με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, οι οποίοι προσέφεραν την πιο
συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης, όπως απεικονίζονται στον
κάτωθι πίνακα:

ΤΜΗΜ
Α

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ/Π
ΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΨHΦΙΟΙ
ΑΝΑΔΟΧΟΙ

ΠΡΟΣΦΕΡΟ
ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΝΕΟ 6 ΖΕΡΙΚΙ Δ.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ

1) ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

37,32 0% ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΝΕΟ 8 ΣΤΕΙΡΙ
Δ.Σ.
ΔΙΣΤΟΜΟΥ 1) ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
24,76 0% ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:

ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΝΕΟ 9 ΣΤΕΙΡΙ Δ.Σ.
ΔΙΣΤΟΜΟΥ

1) ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

2) ΛΟΥΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

1)24,76
2) 12,13 1) 0%

2) 51%
ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ:
ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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4.Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 5.3 της
διακήρυξης, που θα υποβάλλουν οι ανωτέρω προσφέροντες (προσωρινοί ανάδοχοι)
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης που θα τους αποσταλεί από τo
Tμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της ΠΕΒ.

5.Εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.4713/2020 (ΦΕΚ Α 147/29-7-2020)
ανάθεσης εκτέλεσης των ανωτέρω σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς
μειοδότες έως την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την υπογραφή των
οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι τις 30-6-2021.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 418

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση αλλαγής ημερήσιου κόστους μαθητικών δρομολογίων χωρικής
αρμοδιότητα Π.Ε.Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.9721/495/22-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Αφορά την μεταφορά μαθητών ΑμεΑ….. Δεν έχουμε
αντίρρηση”.

Οι κ.κ.Δούρος,Σιαλμάς ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τροποποιήσεις των υφιστάμενων μαθητικών δρομολογίων α) 1.11, 1.12 &
1.14 του ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Α.Ε., και β) 6.19, 6.20 & 6.21 του
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ ΑΕ επί της αριθ. 148346_3886/27-7-2020
1ης Πρόσκλησης «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας &
Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητα Βοιωτίας», στα
πλαίσια του Δ.Σ.Α., τα οποία εκτελούνται από την έναρξη της σχολικής χρονιάς (2020-
2021) με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα για τη μεταφορά μαθητών των ΣΜΕΑΕ, ως
προς το κόστος αυτών με προσαύξηση 50% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11
της υπ’ αριθμ. 50025/26-9-2018 ΚΥΑ(ΦΕΚ Β΄/4217), ως αναλυτικότερα αναφέρονται
στον πίνακα του Παραρτήματος Ι.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 419

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ
της 1ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων Μεταφοράς
Μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε.Βοιωτίας για τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021- 2022.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
54212/1959/23-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Βοιωτίας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ψήφισε ως εξής: “Δεν αντιλαμβανόμαστε το 0 % έκπτωσης ,που δίνει
το ΚΤΕΛ Λειβαδιάς στα δρομολόγια που παίρνει…. Και αρνούμαστε να επικυρώσουμε
τον διαγωνισμό για αυτά..
Ψηφίζουμε τα υπόλοιπα δρομολόγια”.
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Στο σημείο αυτό ζητήθηκε να δοθούν επιμέρους διευκρινίσεις για το εν λόγω ζήτημα
από την κα Κολοβού,Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας ,η οποία ανέφερε: “Δεν έχει δώσει κανένα ποσοστό έκπτωσης , είναι ο
μοναδικός συμμετέχων και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο από την στιγμή που
πρόκειται για μεταφορά μαθητών και τα δικαιολογητικά του είναι σωστά”.

Η κα Μπατζελή ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Οι κ.κ.Δούρος,Σιαλμάς,Αναγνωστάκης,ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει:
1. Το 4ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης προσφορών και

διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την αριθμ. 148346_3886/27-7-2020 1η
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών «Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητα Βοιωτίας για τα
σχολικά έτη: 2020-2021 και 2021-2022, συνολικού Π/Υ 5.797.256,73€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης 28% στα πλαίσια
εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ και
αφορά τον έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης των
προσωρινών αναδόχων.

2. Κατακυρώνει τα μαθητικά δρομολόγια της 1ης Πρόσκλησης ΔΣΑ, όπως
απεικονίζονται κατωτέρω:

ΟΜΑΔΑ 1
Α/Α

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ (€)

1.1

ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΣ-
ΑΝΑΛΗΨΗ-ΜΑΚΡΕΣΙ-
ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ

ΛΙΒΑΔΕΙ
Α

ΥΠ. ΚΤΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0% 174,05

1.2

ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΣ-
ΑΝΑΛΗΨΗ-
ΚΑΦΡΙΤΣΕΙΚΑ-ΜΑΚΡΕΣΙ-
ΤΖΙΜΕΙΚΑ- ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ

ΛΙΒΑΔΕΙ
Α

ΥΠ. ΚΤΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0% 185,75

1.3

ΠΡΟΣΗΛΙΟ-ΡΩΜΑΙΙΚΟ-
ΣΚΑΛΙΑ ΑΪ ΓΙΑΝΝΗ-
ΚΟΥΡΟΥΠΙ- 2ο ΧΛΜ.-
ΠΛΑΛΙΣΤΡΑ

ΛΙΒΑΔΕΙ
Α

ΥΠ. ΚΤΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0% 62,63

1.4

ΛΑΦΥΣ
ΤΙ

ΛΙΒΑΔΕΙ
Α

ΥΠ. ΚΤΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0%

43,94

1.5

ΑΝΘΟΧΩΡΙ, ΑΓΙΟΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ, ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ, ΛΙΒΑΔΕΙ

ΥΠ. ΚΤΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0%

134,2
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ΘΟΥΡΙΟ Α 3

1.6

ΠΑΡΟΡΙ,
ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ ΔΑΥΛΕΙ

Α

ΥΠ. ΚΤΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0%

65,60

1.7

ΑΛΙΑΡΤΟΣ, ΜΑΖΙ,
ΠΕΤΡΑ, ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ,
ΣΩΛΗΝΑΡΙ, AΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΛΙΒΑΔΕΙ
Α

ΥΠ. ΚΤΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0%

244,5
4

1.8

ΛΙΒΑΔΕΙΑ - ΣΚΑΛΙΑ ΑΗ
ΓΙΑΝΝΗ

ΑΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΠ. ΚΤΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0%

97,01

1.9 ΘΗΒΑ - ΑΛΙΑΡΤΟΣ -
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΖΙΟΥ

ΑΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΠ. ΚΤΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0% 118,45

1.10 ΑΡΑΧΟΒΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΥΠ. ΚΤΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0% 97,96

1.11 ΑΛΙΑΡΤΟΣ-ΛΙΒΑΔΕΙΑ-
ΡΩΜΕΪΚΟ

ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ ΥΠ. ΚΤΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0% 154,79

1.12 ΛΙΒΑΔΕΙΑ (ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ-
ΤΕΡΜΑ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ-
ΚΕΝΤΡΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ-
ΖΑΓΑΡΑΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΥΠ. ΚΤΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0% 67,78

1.13 ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ ΥΠ. ΚΤΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0% 55,05

1.14 ΛΙΒΑΔΕΙΑ (ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ-
ΚΕΝΤΡΟ-ΤΕΡΜΑ ΔΕΛΦΩΝ

ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ ΥΠ. ΚΤΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0% 70,66

1.15 ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΠ. ΚΤΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0% 46,78

1.16 ΔΙΟΝΥΣΟΣ - ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ
(ΣΚΡΙΠΟΥ) -ΚΑΡΥΑ-
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
ΜΑΥΡΟΓΕΙΑ-
ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ-Σ.Σ.
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΥΠ. ΚΤΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0% 129,90

1.17 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΥΠ. ΚΤΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0% 59,44

1.18 ΑΝΤΙΚΥΡΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΔΙΣΤΟΜΟ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΥΠ. ΚΤΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0% 112,35

1.19 ΚΑΣΤΡΟ-ΠΑΥΛΟΣ-ΛΟΥΤΣΙ -
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ(ΠΕΤΡΟΜΑΓΟ
ΥΛΑ)

ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΥΠ. ΚΤΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0% 197,14

1.20 ΠΑΡΟΡΙ-ΔΑΥΛΕΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΥΠ. ΚΤΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0% 108,00

1.21 ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΥΠ. ΚΤΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0% 43,94

ΟΜΑΔΑ 3
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Α/Α
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΤΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ (€)

3.1 ΑΓ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ -
ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ -
ΚΑΡΥΑ-
ΜΑΥΡΟΓΕΙΑ

ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΠ. ΚΤΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0% 66,61

3.2 ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ-
ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
Σ- ΜΑΥΡΟΓΕΙΑ-
ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
ΚΑΡΥΑ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΥΠ. ΚΤΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0% 83,78

3.3 ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΥΠ. ΚΤΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0% 52,35

3.4 ΛΟΥΤΣΙ –
ΠΑΥΛΟ

ΠΑΥΛΟ -
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ

ΥΠ. ΚΤΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0% 92,86

3.5 ΝΈΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΥΠ. ΚΤΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0% 90,21

3.6 Ν. ΚΟΚΚΙΝΟ –
ΚΟΚΚΙΝΟ-

ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΥΠ. ΚΤΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0% 72,32

3.7 ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ
(ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ)

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΥΠ. ΚΤΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0% 60,14

3.8 ΚΑΣΤΡΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΥΠ. ΚΤΕΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0% 38,67

ΟΜΑΔΑ 4
Α/Α

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΟΠΟΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΤΟΠΟΣ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ (€)

4.1 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ-
ΜΑΖΙ

ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 100,41

4.2 ΣΩΛΗΝΑΡΙ -
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ-
ΠΕΤΡΑ-
ΑΛΙΑΡΤΟΣ(ΕΓΚΑ
ΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΡΙΒΑ-ΓΕΦΥΡΑ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ
-ΦΟΥΡΝΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ-
(ΟΥΛΦ ΠΑΛΜΕ-
ΑΛΙΑΡΤΟΣ)

ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 171,30

4.3 ΣΩΛΗΝΑΡΙ –
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ-
ΠΕΤΡΑ

ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 123,03

4.4 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ ΘΕΣΠΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 52,35

4.5 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ ΘΕΣΠΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ 0% 52,35

ΑΔΑ: ΨΨΔ57ΛΗ-ΠΘ5



Σελίδα 63 από 88

ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ
4.6 ΑΣΚΡΗ -

ΝΕΟΧΩΡΙ
ΘΕΣΠΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ

ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ
0% 60,14

4.7 ΑΣΚΡΗ -
ΝΕΟΧΩΡΙ

ΘΕΣΠΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 52,35

4.8 ΕΛΛΟΠΙΑ-
ΛΕΟΝΤΑΡΙ

ΘΕΣΠΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 81,02

4.9 ΕΛΛΟΠΙΑ-
ΛΕΟΝΤΑΡΙ

ΘΕΣΠΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 73,22

4.10 ΒΑΓΙΑ-ΘΕΣΠΙΕΣ-
ΝΕΟΧΩΡΙ-
ΑΣΚΡΗ-
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ

ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 90,75

ΟΜΑΔΑ 5
Α/Α

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΟΠΟΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΤΟΠΟΣ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ (€)

5.1 ΚΛΕΙΔΙ ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 43,94

5.2 ΔΗΛΕΣΙ ΔΗΛΕΣΙ
(ΓΡ.ΤΡΕΝΟΥ,Λ.ΣΧΗ

ΜΑΤΑΡΙΟΥ,
ΑΓΡΙΛΕΖΑ,

ΜΕΝΕΛΑΟΥ,ΠΛΑΤΕΙ
Α,ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,ΠΕΛ

ΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
Λ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-

ΦΙΛΙΑΣ)

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 103,51

5.3 ΔΗΛΕΣΙ ΔΗΛΕΣΙ
(ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ,

ΚΡΗΤΗΣ,
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΠΛΑΚΑ
ΔΗΛΕΣΙΟΥ,ΟΙΝΟΦΥ

ΤΩΝ,
Λ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-

ΦΙΛΙΑΣ)

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 82,08

5.4 ΚΛΕΙΔΙ-
ΑΓ.ΘΩΜΑΣ

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 96,89

5.5 ΚΛΕΙΔΙ-
ΑΓ.ΘΩΜΑΣ

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 96,89

5.6 ΔΗΛΕΣΙ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 52,35

5.7 ΔΗΛΕΣΙ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 52,35

5.8 ΔΗΛΕΣΙ ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 52,35

5.9 ΔΗΛΕΣΙ-
ΟΙΝΟΗ

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 88,40

5.10 ΔΗΛΕΣΙ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ 0% 76,53
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ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ
5.11 ΔΗΛΕΣΙ -

ΟΙΝΟΦΥΤΑ -
ΟΙΝΟΗ

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 80,38

5.12 ΚΛΕΙΔΙ- ΑΓ.
ΘΩΜΑΣ-
ΟΙΝΟΗ

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 86,13

5.13 114 ΠΤΕΡΥΓΑ
ΜΑΧΗΣ –

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 69,85

5.14 114 ΠΤΕΡΥΓΑ
ΜΑΧΗΣ –

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 36,14

5.15 ΤΑΝΑΓΡΑ-
ΑΣΩΠΙΑ-
ΑΡΜΑ

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 82,45

5.16 ΑΡΜΑ-
ΤΑΝΑΓΡΑ

ΑΣΩΠΙΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 67,75

5.17 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΣΩΠΙΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 52,35

5.18 ΔΑΦΝΗ-
ΠΥΛΗ-

ΣΤΕΦΑΝΗ-
ΣΚΟΥΡΤΑ

ΣΚΟΥΡΤΑ - ΠΥΛΗ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 146,44

5.19 ΚΕΝΤΡΟ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 36,14

5.20 ΚΕΝΤΡΟ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 52,35

5.21 ΚΕΝΤΡΟ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 60,15

5.22 ΚΕΝΤΡΟ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 43,94

5.23 ΚΕΝΤΡΟ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

ΤΑΝΑΓΡΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 50,44

ΟΜΑΔΑ 6
Α/Α

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΟΠΟΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΤΟΠΟΣ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ (€)
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6.1 ΘΗΒΑ ΘΗΒΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 60,14

6.2 ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ ΘΗΒΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 68,11

6.3 ΛΕΥΚΤΡΑ-
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ-
ΛΟΥΤΟΥΦΙ-
ΤΑΧΙ

ΤΑΧΙ- ΘΗΒΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 174,39

6.4 ΥΠΑΤΟ-
ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ –
ΜΟΥΡΙΚΙ

ΘΗΒΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 182,84

6.5 ΜΟΥΡΙΚΙ ΘΗΒΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 58,27

6.6 ΑΡΜΑ-
ΕΛΑΙΩΝΑΣ

ΘΗΒΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 122,31

6.7 ΤΑΧΙ ΘΗΒΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 52,35

6.8 ΤΑΧΙ ΘΗΒΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 52,35

6.9 ΤΑΧΙ ΘΗΒΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 54,98

6.10 ΠΥΡΙ ΘΗΒΑΣ ΘΗΒΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 60,14

6.11 ΕΡΥΘΡΕΣ -
ΠΛΑΤΑΙΕΣ
ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ-
ΤΑΧΙ

ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ-
ΘΗΒΑ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 171,34

6.12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ-
ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ-
ΤΑΧΙ

ΤΑΧΙ-ΘΗΒΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 149,87

6.13 ΘΗΒΑ
( ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ
_ 2ο ΔΣ
ΘΗΒΑΣ )

ΤΑΧΙ (7ο Ν/Γ
ΘΗΒΑΣ) -
ΘΗΒΑ
(ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ
_ 3ο Ν/Γ
ΘΗΒΑΣ) -
(ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙ
ΟΥ_ 4ο Ν/Γ
ΘΗΒΑΣ) -
(ΜΑΛΑΞΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 92,57

6.14 ΛΕΥΚΤΡΑ-
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ

ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 80,56

6.15 ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ-
ΛΕΥΚΤΡΑ

ΛΕΥΚΤΡΑ-
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 95,23

6.16 ΛΕΥΚΤΡΑ-
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ

ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ-
ΛΕΥΚΤΡΑ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 31,23

6.17 ΑΛΥΚΗ -
ΞΗΡΟΝΟΜΗ

ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 83,21

6.18 ΣΑΡΑΝΤΙ-
ΧΩΣΤΙΑ -ΘΙΣΒΗ

ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 85,96
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6.19 ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ-
ΘΕΣΠΙΕΣ-
ΛΕΟΝΤΑΡΙ-
ΒΑΓΙΑ-ΘΗΒΑ

ΛΟΥΤΟΥΦΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 170,87

6.20 ΝΕΟΧΩΡΙ-
ΘΕΣΠΙΕΣ-
ΒΑΓΙΑ-ΘΗΒΑ

ΘΗΒΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 89,67

6.21 ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ-
ΟΙΝΟΦΥΤΑ-
ΔΗΛΕΣΙ-
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

ΘΗΒΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 187,79

6.22 ΚΕΝΤΡΟ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΘΗΒΑΣ

ΘΗΒΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 52,35

6.23 ΚΕΝΤΡΟ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΘΗΒΑΣ

ΘΗΒΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 52,35

6.24 ΚΕΝΤΡΟ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΘΗΒΑΣ

ΘΗΒΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 36,14

6.25 ΚΕΝΤΡΟ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΘΗΒΑΣ

ΘΗΒΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 60,15

6.26 ΚΕΝΤΡΟ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΘΗΒΑΣ

ΘΗΒΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 60,15

6.27 ΚΕΝΤΡΟ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΘΗΒΑΣ

ΘΗΒΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

0% 43,94

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α/Α
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΤΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ (€)

8 ΚΑΣΤΡΟ -
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ

ΣΚΑΛΙΑ ΑΗ
ΓΙΑΝΝΗ
(Μετεπιβίβαση
στο
δρομολόγιο
1.8)

ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

38% 38,22

9 Κ.ΤΙΘΟΡΕΑ ΣΚΑΛΙΑ ΑΗ
ΓΙΑΝΝΗ
(Μετεπιβίβαση
στο
δρομολόγιο
1.8)

ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

38% 39,84
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10 ΑΝΤΙΚΥΡΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ
(Μετεπιβίβαση
Τέρμα Δελφών
στο
δρομολόγιο
1.14) και
συνεχίζει για
το ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

38% 61,19

11 ΑΝΑΛΗΨΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ
(Μετεπιβίβαση
Τέρμα Δελφών
στο
δρομολόγιο
1.14)

ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

21% 27,63

12 ΚΑΣΤΡΟ -
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ
(Μετεπιβίβαση
στο
δρομολόγιο
1.13) και
συνεχίζει για
ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΓΡΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

52% 44,03

13 ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ
(ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ
)

ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

11% 53,47

14 ΑΡΑΧΟΒΑ-
ΔΙΣΤΟΜΟ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ
(Μετεπιβίβαση
Τέρμα Δελφών
στο
δρομολόγιο
1.14)

ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

38% 66,05

15 ΑΡΑΧΟΒΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

38% 60,87

16 ΔΙΣΤΟΜΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

38% 43,72

17 ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0% 26,46

18 ΠΡΟΣΗΛΙΟ,
ΘΟΥΡΙΟ

ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0% 38,75

19 ΔΑΥΛΕΙΑ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0% 13,76

20 ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0% 26,25

21 ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

14% 33,74

22 ΚΟΡΩΝΕΙΑ -
ΑΛΑΛΚΟΜΕΝΕ
Σ

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

21% 35,34

23 ΑΛΛΑΛΚΟΜΕΝ
ΕΣ-
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥ
Η

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

21% 43,35

25 ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

42,54% 23,89

27 ΡΩΜΕΪΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

42% 20,95

28 ΛΙΒΑΔΙ ΑΡΑΧΟΒΑ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0% 31,71

32 ΘΕΣΠΙΕΣ ΑΣΚΡΗ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

7% 10,08
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33 ΘΕΣΠΙΕΣ ΕΛΛΟΠΙΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

11% 13,06

36 ΠΕΤΡΑ ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΤΣΙΩΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

25% 18,14

37 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙ
Α-ΜΑΖΙ

ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

12% 37,8

38 ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

38% 27,25

39 ΟΙΝΟΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΣΟΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1% 24,6

40 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

33% 28,14

41 ΥΠΑΤΟ ΘΗΒΑ
(Μετεπιβίβαση
στο
δρομολόγιο
1.9)

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

35% 20,12

42 ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ ΘΗΒΑ
(Μετεπιβίβαση
στο
δρομολόγιο
1.9)

ΡΕΝΤΟΥΜΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

42% 26,64

43 ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ ΛΟΥΤΟΥΦΙ-
ΘΗΒΑ

ΚΑΤΣΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

41% 34,46

44 ΣΚΟΥΡΤΑ-
ΕΡΥΘΡΕΣ

ΛΟΥΤΟΥΦΙ ΜΕΙΔΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

47% 76,72

45 ΟΙΝΟΦΥΤΑ -
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

ΛΟΥΤΟΥΦΙ ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. &
ΣΙΑ Ε.Ε.

7% 100,76

46 ΑΡΜΑ,
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΛΟΥΤΟΥΦΙ ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. &
ΣΙΑ Ε.Ε.

7% 73,86

47 ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΛΟΥΤΟΥΦΙ ΤΣΟΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

47% 47,27

48 ΔΗΛΕΣΙ ΛΟΥΤΟΥΦΙ ΜΕΙΔΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

47% 58,99

49 ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ ΛΟΥΤΟΥΦΙ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ

46% 40,22

50 ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ ΛΟΥΤΟΥΦΙ ΤΣΟΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

27% 21,44

51 ΝΈΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΘΗΒΑ ΤΣΟΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

47% 46,96

52 ΘΗΒΑ ΘΗΒΑ ΤΣΟΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

31% 21,90

53 ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΕΣ
(Μετεπιβίβαση
στο
δρομολόγιο
6.11)

ΤΣΟΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

21% 26,71

54 ΣΤΕΙΡΙ-ΚΥΡΙΑΚΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ 38% 62,69

ΑΔΑ: ΨΨΔ57ΛΗ-ΠΘ5



Σελίδα 69 από 88

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 420

ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση τροποποιήσεων - καταργήσεων - συμπληρώσεων δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας
εκπαίδευσης,για το σχολικό έτος 2020-2021 (6ης κατάσταση) ,χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
38063/1669/22-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου
της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Αιτιολογούνται πλήρως…. Δεν έχουμε αντίρρηση”.

Οι κ.κ.Δούρος,Σιαλμάς ψήφισαν ΛΕΥΚΟ

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Eγκρίνει τις παρακάτω τροποποιήσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής:
ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ -ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021
(6η κατάσταση- 23/02/2021)

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Χ Ω Ρ Ι Σ Α Λ Λ Α Γ Η ΤΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΤΜΗΜΑ 41: Το δρομολόγιο τμήμα 41, του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού
με Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), διπλό δρομολόγιο με Δ.Χ.
επιβατικό (ταξί) και προσωρινό ανάδοχο τον Καραμπά Παναγιώτη, με αφετηρία τη Νέα
Γιαννιτσού- Ζηλευτό και προορισμό το Ειδικό Νηπιαγωγείο Λαμίας (Παγκράτι) & το 7ο
Δημοτικό σχολείο Λαμίας (τμήμα ένταξης), να τροποποιηθεί σε Νέα Γιαννιτσού-
Ζηλευτό και προορισμό το Ειδικό Νηπιαγωγείο Λαμίας (Παγκράτι) & το Ειδικό δημοτικό
σχολείο Λαμίας (Παγκράτι), δεδομένου ότι ο μαθητής από το Ζηλευτό πήρε μεταγραφή
από το 7ο Δημοτικό στο Ειδικό Δημοτικό σχολείο Λαμίας σύμφωνα με το αριθ. 15/22-02-
2021 έγγραφο του Ειδικού δημοτικού σχολείου Λαμίας
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου.

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
55 ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
0% 30,00

56 ΔΙΣΤΟΜΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑ
(Μετεπιβίβαση
στο
δρομολόγιο
1.8)

ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

38% 36,47

57 ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0% 21,88

58 ΠΥΡΓΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝ/ΜΟΣ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

0% 27,32
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ΤΜΗΜΑ 133: Το τμήμα 133, του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού με
Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), διπλό δρομολόγιο με Δ.Χ. επιβατικό
(ταξί) και προσωρινό ανάδοχο τον Καρακοβούνη Ανδρέα, με αφετηρία την Άγναντη και
προορισμό τον Άγιο Κωνσταντίνο (ανταπόκριση με λεωφορείο για το 2ο ΕΠΑΛ Λαμίας),
να τροποποιηθεί σε Άγναντη και προορισμό τον Άγιο Κωνσταντίνο (ανταπόκριση με
λεωφορείο για το 2ο ΕΠΑΛ Λαμίας & το Εκκλησιαστικό σχολείο Λαμίας), προκειμένου
να μεταφερθεί ένας επιπλέον μαθητής από την Άγναντη που φοιτά στο Εκκλησιαστικό
σχολείο Λαμίας σύμφωνα με την από 19-02-2021 αίτηση για μεταφορά του γονέα του
μαθητή και το από 22-02-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σχολείου.
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου.

ΤΜΗΜΑ 141: Το τμήμα 141, του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού με
Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), διπλό δρομολόγιο με λεωφορείο και
προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία Χ. ΚΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., με αφετηρία τις Θερμοπύλες
(Δομή φιλοξενίας προσφύγων) και προορισμό το 1ο Δημοτικό σχολείο Γοργοποτάμου -
6ο Δημοτικό σχολείο Λαμίας-11ο Δημοτικό σχολείο Λαμίας- 2ο Γυμνάσιο Λαμίας-2ο
ΕΠΑΛ Λαμίας-8ο Γυμνάσιο Λαμίας-24ο Δημοτικό σχολείο Λαμίας, να τροποποιηθεί σε
Θερμοπύλες (Δομή φιλοξενίας προσφύγων) και προορισμό το 1ο Δημοτικό σχολείο
Γοργοποτάμου (Μοσχοχώρι) - 6ο Δημοτικό σχολείο Λαμίας-11ο Δημοτικό σχολείο
Λαμίας- 24ο Δημοτικό σχολείο Λαμίας (κατάργηση των σχολικών μονάδων Δ/θμιας
Εκπ/σης), δεδομένου ότι ο αριθμός των μεταφερόμενων μαθητών, υπερβαίνει τη
χωρητικότητα του μεταφορικού μέσου (μεγάλο λεωφορείο).Οι μαθητές της Δ/θμιας
Εκπ/σης μεταφέρονται από τη Δομή φιλοξενίας στις σχολικές μονάδες φοίτησης τους, με
ξεχωριστό δρομολόγιο (2020 ΝΕΟ 34)
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου.

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟ

Σ
ΜΑΘΗΤ
ΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ

41
Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Νέα
Γιαννιτσού -
Ζηλευτό

Ειδικό Νηπιαγωγείο
Λαμίας (Παγκράτι)
ΠΡΟΣΘΗΚΗ:
Ειδικό Δημοτικό
σχολείο Λαμίας
(Παγκράτι)

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ:
7ο Δημοτικό σχολείο

Λαμίας

2 ΚΑΡΑΜΠΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 81,99 €

ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΚΟΣΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟ

Σ
ΜΑΘΗΤ
ΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ

133
Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟ
ΙΗΣΗ

Άγναντη

Άγιος Κωνσταντίνος
(ανταπόκριση με λεωφορείο
για το 2ο ΕΠΑΛ Λαμίας)

ΠΡΟΣΘΗΚΗ:
Εκκλησιαστικό σχολείο

Λαμίας

2 ΚΑΡΑΚΟΒΟΥΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ 23,70 €

ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΠΛΕΟ

Ν
ΚΟΣΤΟΣ
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Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Χ Ω Ρ Ι Σ Α Λ Λ Α Γ Η ΤΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 50: Το τμήμα 50, του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού με Δυναμικό
Σύστημα Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), διπλό δρομολόγιο με Δ.Χ. επιβατικό (ταξί) και
προσωρινό ανάδοχο τον Κόγια Χρήστο, με αφετηρία το Νέο Ικόνιο-Γραμματικό
Καρδίτσας και προορισμό το Νηπιαγωγείο & Δημοτικό σχολείο Νέου Μοναστηρίου, να
τροποποιηθεί σε Νέο Ικόνιο-Γραμματικό Καρδίτσας και προορισμό το Δημοτικό σχολείο
Νέου Μοναστηρίου δεδομένου ότι οι μαθητές που έπρεπε να μεταφερθούν με το
συγκεκριμένο δρομολόγιο ήταν πέντε (5) και δεν ήταν δυνατή η μεταφορά τους με ένα
Δ.Χ. επιβατικό-ταξί ήτοι: τρεις (3) για το Νηπιαγωγείο Ν. Μοναστηρίου & δύο (2) για το
Δημοτικό Ν. Μοναστηρίου (σχετ. η αριθ. Φ.Αποφ/4788/01-10-2020 απόφαση της
Περιφερειακής Δ/ντριας Εκπ/σης). Στη συνέχεια δημοπρατήθηκε & ανατέθηκε ξεχωριστό
δρομολόγιο (2020 ΝΕΟ 15) με το οποίο μεταφέρονται οι μαθητές του Νηπιαγωγείου.
Άρα το δρομολόγιο του τμήματος 50 πρέπει να τροποποιηθεί όπως παραπάνω (σχετικά
το αριθ. 24/03-09-2020 έγγραφο του Νηπιαγωγείου Ν. Μοναστηρίου & το αριθ. 139/02-
09-2020 έγγραφο του Δημοτικού σχολείου Νέου Μοναστηρίου).
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου.

ΤΜΗΜΑ 62: Το τμήμα 62, του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού με Δυναμικό
Σύστημα Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), διπλό δρομολόγιο με Δ.Χ. επιβατικό (ταξί) και
προσωρινό ανάδοχο τον Μαγκλάρα Δημήτριο, με αφετηρία το Καλαμάκι και προορισμό
τη Διασταύρωση Δίβρης (ανταπόκριση με λεωφορείο για το 1ο Γυμνάσιο Λαμίας), να
τροποποιηθεί σε Καλαμάκι και προορισμό τη Διασταύρωση Δίβρης (ανταπόκριση με
λεωφορείο για το 1ο Λύκειο Λαμίας) δεδομένου ότι η μαθήτρια αποφοίτησε από το 1ο
Γυμνάσιο Λαμίας και το τρέχον σχολικό έτος φοιτά στο 1ο Λύκειο Λαμίας (σχετικό το
αριθ. 853/22-09-2020 έγγραφο του 1ου Λυκείου Λαμίας).
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου.
Η συγκεκριμένη τροποποίηση ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 2020-

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩ

Ν
ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ

141
Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟ
ΙΗΣΗ

Θερμοπύλες
(Δομή

φιλοξενίας
προσφύγων)

1ο Δημοτικό σχολείο
Γοργοποτάμου
(Μοσχοχώρι) -

6ο Δημοτικό σχολείο
Λαμίας-

11ο Δημοτικό σχολείο
Λαμίας- 24ο Δημοτικό

σχολείο Λαμίας
(Αγ. Παρασκευή)
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ:

2ο Γυμνάσιο Λαμίας-2ο
ΕΠΑΛ Λαμίας-8ο
Γυμνάσιο Λαμίας

32 Χ. ΚΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε. 120,23 €

ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΚΟΣΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟ

Σ
ΜΑΘΗΤ
ΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΠΑΡΑΤ
Η-

ΡΗΣΕΙΣ

50
Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟ
ΙΗΣΗ

Νέο Ικόνιο -
Γραμματικο
Καρδίτσας

Δημοτικό σχολείο Νέου
Μοναστηρίου
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ:

Νηπιαγωγείο Νέου
Μοναστηρίου

2 ΚΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 36,53 €

ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΠΛΕ
ΟΝ

ΚΟΣΤΟΣ
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2021, ήτοι: 14-09-2020.

ΤΜΗΜΑ 67: Το τμήμα 67, του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού με Δυναμικό
Σύστημα Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), διπλό δρομολόγιο με Δ.Χ. επιβατικό (ταξί) και
προσωρινό ανάδοχο τον Λύκο Ιωάννη, με αφετηρία το Φραντζόμυλο και προορισμό το
Νηπιαγωγείο & Δημοτικό σχολείο Φραντζή, να τροποποιηθεί σε Φραντζόμυλο και
προορισμό το Νηπιαγωγείο Φραντζή. Οι μαθητές που έπρεπε να μεταφερθούν με το
συγκεκριμένο δρομολόγιο ήταν τέσσερεις (4) και δεν ήταν δυνατή η μεταφορά τους με
ένα Δ.Χ. επιβατικό-ταξί αφού είναι μαθητές Π/θμιας Εκπ/σης, κάτω των 12 ετών και
σύμφωνα με το άρθρο 33 του ΚΟΚ απαγορεύεται η μεταφορά τους στο μπροστινό
κάθισμα. Στη συνέχεια δημοπρατήθηκε & ανατέθηκε ξεχωριστό δρομολόγιο (2020 ΝΕΟ
6) με το οποίο μεταφέρονται οι μαθητές του Δημοτικού Φραντζή. Άρα το δρομολόγιο του
τμήματος 67 πρέπει να τροποποιηθεί όπως παραπάνω (σχετικά το αριθ. 11/01-09-2020
έγγραφο του Νηπιαγωγείου Φραντζή & το αριθ. 86/01-09-2020 έγγραφο του Δημοτικού
σχολείου Φραντζή) .
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου.

ΤΜΗΜΑ 87: Το τμήμα 87, του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού με Δυναμικό
Σύστημα Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), διπλό δρομολόγιο με Δ.Χ. επιβατικό (ταξί) και
προσωρινό ανάδοχο τον Κατσούρα Γεώργιο, με αφετηρία τη Νεράϊδα και προορισμό το
Λύκειο Στυλίδας, να τροποποιηθεί σε Νεράϊδα και προορισμό το 1ο Νηπιαγωγείο
Στυλίδας & το 1ο Δημοτικό σχολείο Στυλίδας προκειμένου να μεταφερθούν δύο (2)
μαθητές, ένας για το 1ο Νηπιαγωγείο & ένας (1) για το 1ο Δημοτικό Στυλίδας και
δεδομένου ότι το τρέχον σχολικό έτος (2020-2021) δεν υπάρχει μαθητής που φοιτά στο
Λύκειο Στυλίδας και χρήζει μεταφοράς από τη Νεράϊδα (σχετικά το αριθ. 38/16-09-2020
έγγραφο του 1ου Νηπιαγωγείου Στυλίδας & το αριθ. Φ.9/126/18-09-2020 έγγραφο του
1ου Δημοτικού σχολείου Στυλίδας).
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου.
Η συγκεκριμένη τροποποίηση ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 2020-
2021, ήτοι: 14-09-2020.

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ
ΟΣ

ΜΑΘΗΤ
ΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ (€)

ΠΑΡΑΤ
Η-

ΡΗΣΕΙΣ

62
Α΄

ΤΡΟΠΟΠ
ΟΙΗΣΗ

Καλαμάκι

Διασταύρωση Δίβρης
(ανταπόκριση με

λεωφορείο για το 1ο
Λύκειο Λαμίας)
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ:

1ο Γυμνάσιο Λαμίας

1 ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 39,86 €

ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΠΛ
ΕΟΝ

ΚΟΣΤΟ
Σ

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟ

Σ
ΜΑΘΗΤ
ΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΠΑΡΑΤ
Η-

ΡΗΣΕΙΣ

67
Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟ
ΙΗΣΗ

Φραντζόμυλο
ς

Νηπιαγωγείο Φραντζή
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ:

Δημοτικό σχολείο Φραντζή
2 ΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16,79 €

ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΠΛΕ
ΟΝ

ΚΟΣΤΟ
Σ

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟ

Σ
ΜΑΘΗΤ
ΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΤΙΜΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

ΠΑΡΑΤΗ
-ΡΗΣΕΙΣ
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ΤΜΗΜΑ 137: Το τμήμα 137, του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού με
Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), διπλό δρομολόγιο με Δ.Χ. επιβατικό
(ταξί) και προσωρινό ανάδοχο τον Καρακοβούνη Ανδρέα, με αφετηρία τον Κάλαμο -
θέση ¨Λημέρι του Μήτσου¨ και προορισμό το Δημοτικό σχολείο - Γυμνάσιο Αγίου
Κωνσταντίνου (ανταπόκριση με λεωφορείο για Λύκειο Καμένων Βούρλων), να
τροποποιηθεί σε Κάλαμο και προορισμό το Γυμνάσιο Αγίου Κωνσταντίνου, δεδομένου
ότι το τρέχον σχολικό έτος (2020-2021) δεν υπάρχει μαθητής που φοιτά στο Δημοτικό
σχολείο Αγίου Κωνσταντίνου ή στο Λύκειο Καμένων Βούρλων και να χρήζει μεταφοράς
από τον Κάλαμο.
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου.
Η συγκεκριμένη τροποποίηση ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 2020-
2021, ήτοι: 14-09-2020.

ΤΜΗΜΑ 2020 ΝΕΟ 11: Το τμήμα 2020 ΝΕΟ 11, του αριθ. 200037/6011/29-09-2020
διαγωνισμού με Δυναμικό Σύστημα Αγορών (3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ), διπλό δρομολόγιο με
Δ.Χ. επιβατικό (ταξί) και προσωρινό ανάδοχο τον Ράϊκο Χρήστο, με αφετηρία την οδό
Ολύμπου 4 και προορισμό το 16ο Νηπιαγωγείο Λαμίας (τμήμα ένταξης), να
τροποποιηθεί σε Ολύμπου 4 - Ευζώνων 3 και προορισμό το 16ο Νηπιαγωγείο Λαμίας
(τμήμα ένταξης) προκειμένου νε μεταφερθεί ένας επιπλέον μαθητής που φοιτά στο
τμήμα ένταξης του 16ου Νηπιαγωγείου (σχετ. τα αριθ. 85/03-09-2020 & 90/16-09-2020
έγγραφα του 16ου Νηπιαγωγείου Λαμίας).
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 421

87
Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙ
ΗΣΗ

Νεράϊδα

1ο Νηπιαγωγείο Στυλίδας -
1ο Δημοτικό Σχολείο

Στυλίδας
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ:
Λύκειο Στυλίδας

2 ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33,75 €

ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΠΛΕ
ΟΝ

ΚΟΣΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΠΑΡΑΤΗ
-ΡΗΣΕΙΣ

137
Α΄

ΤΡΟΠΟΠ
ΟΙΗΣΗ

Κάλαμος

Γυμνάσιο Αγίου
Κωνσταντίνου
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ:

Δημοτικό σχολείο Αγίου
Κωνσταντίνου & Λύκειο
Καμένων Βούρλων

2 ΚΑΡΑΚΟΒΟΥΝΗ
Σ ΑΝΔΡΕΑΣ 35,44 €

ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΠΛΕ
ΟΝ

ΚΟΣΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ

2020
ΝΕΟ 11

Α΄
ΤΡΟΠΟΠ
ΟΙΗΣΗ

Ολύμπου 4
ΠΡΟΣΘΗΚΗ:
Ευζώνων 3

16ο Νηπιαγωγείο
Λαμίας

(τμήμα ένταξης)
2 ΡΑΪΚΟΣ

ΧΡΉΣΤΟΣ 17,30 €
ΧΩΡΙΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΚΟΣΤΟΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λοκρών για το έργο που χρηματοδοτείται
από πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 (Τροπ. 01)
με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΒΟ ΣΕ ΘΕΟΛΟΓΟ» εξουσιοδότηση κ.
Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.53322/531/19-03-2021 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού,και αναφέρει τα κάτωθι:

Σχετ.: 1. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και

ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.

2. Την µε αριθ. 9/2021 (ΑΔΑ:ΩΔΠΨ7ΛΗ-ΟΓΚ) Απόφαση του Περιφερειακού

Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

3. Το αριθμ. 49575/2639/09-03-2021 έγγραφο της ΔΤΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με την αριθ. 9/2021 (Πρακτ. Συνεδρ. 1/27-01-2021, Θέμα 2ο, ΑΔΑ:ΩΔΠΨ7ΛΗ-

ΟΓΚ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
έτους 2021 με την οποία εντάχθηκε το έργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ
ΜΙΚΡΟΒΙΒΟ ΣΕ ΘΕΟΛΟΓΟ» & Προϋπολογισμό 57.500,00.

Με το αριθμ. 49575/2639/09-03-2021 έγγραφο της η ΔΤΕ Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας υπέβαλε προς έγκριση την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λοκρών.

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων
μερών, με σκοπό την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΒΟ
ΣΕ ΘΕΟΛΟΓΟ», από τον Δήμο Λοκρών με την χρηματοδότηση της Περιφέρειας από
πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 (Τροπ. 01) της
Π.Ε. Φθιώτιδας.

Η πράξη αφορά ασφαλτικές εργασίες σε δυο τμήματα καθώς και σποραδικές
βελτιώσεις σε όλο το μήκος της με σκοπό ο εν λόγω δρόμος να καταστεί ασφαλής και
εύκολα προσπελάσιμος δεδομένου ότι αποτελεί την πλέον σύντομη οδική διασύνδεση της
ανατολικής Λοκρίδας με την ευρύτερη περιοχή του οικισμού Θεολόγου του Δήμου
Λοκρών.

Η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης του έργου, αφού ο
Δήμος Λοκρών είναι ο κύριος του έργου και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει
εξασφαλίσει την σχετική χρηματοδότηση. Το έργο κρίνεται αναγκαίο και είναι προς
όφελος της τοπικής κοινωνίας. Είναι σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της
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Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, συμβάλλει στην ασφαλή προσπέλαση του δρόμου
της περιοχής και επομένως η Περιφέρεια αντλεί ωφέλεια από την υλοποίηση του.

Επισυνάπτεται το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣΥΜΒΑΣΗ
(άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει )

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΒΟ ΣΕ ΘΕΟΛΟΓΟ»

Στη Λαμία, σήμερα την ............/........./ 2021 , οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :
1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία (µε ΑΦΜ: 9997947718),

και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη, κ. ΦΑΝΗ Χ. ΣΠΑΝΟ (Φορέας
Χρηματοδότησης)

2. Ο Δήμος Λοκρών, που εδρεύει στα Αταλάντη (µε ΑΦΜ: 998441139) και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ Λ. ΖΕΚΕΝΤΕ (Κύριος του
έργου & Φορέας Υλοποίησης),

Με βάση τις διατάξεις:
1. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός ισχύει
και ιδιαίτερα του άρθρου 100 με τις παρ. 1α και 5, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από
τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 8 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) και του Άρθρου
278 (Ν.3852/2010), όπως αυτά ισχύουν.

2. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/13-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της
Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
(Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)», όπως αυτός ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
(ΦΕΚ 241 Α/27.12.2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (ΦΕΚ 380/τ.Β/18-
02-2016, ΦΕΚ 3847/τ.Β/30-11-2016, ΦΕΚ 4401/τ.Β/30-12-2016 και ΦΕΚ
2201/τ.Β/28-06-2017).

4. Του Άρθρου 21 «Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων
που συνάπτουν ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού» του Ν. 4690/2020 (επανεκτυπωμένο λόγω
λάθους ΦΕΚ 104/Α/30-05-2020), όπως αυτό ισχύει και ειδικότερα της παρ. 9 όπως
αυτή αντικαταστάθηκε και ισχύει με το Άρθρο 132 του Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ 148/Α/31-
07-2020).

5. Τις διατάξεις το Π.Δ.7/18-01-2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και
λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας
των Περιφερειών» (ΦΕΚ 26/ Α/31-01-2013)

6. Του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) «Επιτελικό Κράτος : Οργάνωση,
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λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας Διοίκησης», όπως αυτός ισχύει.

7. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-09-2008) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός ισχύει.

8. Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»

9. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως αυτός
ισχύει.

10. Του ν.4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Του ν.4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Του ν.4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας»
και άλλες διατάξεις».

και έχοντας υπόψη:

1. Την µε αριθ. 9/2021 (Πρακτ. Συνεδρ. 1/27-01-2021, Θέμα 2ο, ΑΔΑ:ΩΔΠΨ7ΛΗ-ΟΓΚ)
Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας µε την
οποία εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας έτους 2021 με την οποία εντάχθηκε το έργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΒΟ ΣΕ ΘΕΟΛΟΓΟ» & Προϋπολογισμό 57.500,00.

2. Την με αριθ. ........................ Θέμα .... (ΑΔΑ:........................) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του
ανωτέρω έργου.

3. Την δέσμευση πίστωσης 57.500,00 € στο πρόγραμμα 2021_ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ,
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που εγκρίθηκε με την αριθμ..……………..
(ΑΔΑ:...........................) Απόφαση Δ/νσης Οικονομικού

4. Την µε αριθ....../2021 (Πρακτ......./....-.....-2021, Θέμα ......, ΑΔΑ:.....................)
Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε την οποία
εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι
της, η εξουσιοδότηση του κ.Περιφερειάρχη για την υπογραφή της καθώς και ο
ορισμός εκπροσώπων µε τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

5. Την µε αριθμ. ........................ Θέμα ....ο (ΑΔΑ:........................) απόφαση της
Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λοκρών, µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της
παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του
κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και ο ορισμός εκπροσώπων µε τους
αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής
Σύμβασης.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

ΆΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα
ισχύουν για την εκτέλεσή της και συγκεκριμένα:
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 1)
 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ

ΕΡΓΟΥ (ΑΡΘΡΟ 2)
 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΑΡΘΡΟ 3)
 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ (ΑΡΘΡΟ 4)
 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

(ΑΡΘΡΟ 5)
 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ (ΑΡΘΡΟ 6)
 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ (ΑΡΘΡΟ 7)
 ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 8)
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 9)
 ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΡΗΤΡΕΣ (ΑΡΘΡΟ 10)
 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΑΡΘΡΟ 11)
 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΑΡΘΡΟ 12)

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών, με
σκοπό την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΒΟ ΣΕ
ΘΕΟΛΟΓΟ», από τον Δήμο Λοκρών με την χρηματοδότηση της Περιφέρειας από
πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 (Τροπ. 01) της
Π.Ε. Φθιώτιδας.

Η πράξη αφορά ασφαλτικές εργασίες σε δυο τμήματα καθώς και σποραδικές βελτιώσεις
σε όλο το μήκος της με σκοπό ο εν λόγω δρόμος να καταστεί ασφαλής και εύκολα
προσπελάσιμος δεδομένου ότι αποτελεί την πλέον σύντομη οδική διασύνδεση της
ανατολικής Λοκρίδας με την ευρύτερη περιοχή του οικισμού Θεολόγου του Δήμου
Λοκρών.

Πιο αναλυτικά με την παρούσα θα κατασκευασθούν ένα τμήμα χωματόδρομος L: 240 m
και ένα τμήμα με πεπαλαιωμένο σκυρόδεμα L: 350 m επίσης όπου κριθεί αναγκαίο θα
γίνουν βελτιώσεις όπως ασφαλτικά ταπητίδια, επούλωση λακκούβων με ασφαλτόμιγμα,
καθαρισμός τάφρων κτλ. σε όλο το μήκος του δρόμου.

Η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης του έργου, αφού ο Δήμος
Λοκρών είναι ο κύριος του έργου και η Περιφερεια Στερεας Ελλάδας έχει εξασφαλίσει την
σχετική χρηματοδότηση. Το έργο κρίνεται αναγκαίο και είναι προς όφελος της τοπικής
κοινωνίας. Είναι σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας, συμβάλλει στην ασφαλή προσπέλαση του δρόμου της περιοχής και
επομένως η Περιφέρεια αντλεί ωφέλεια από την υλοποίηση του.

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο θα εκτελεστεί μεταξύ Τοπικής Κοινότητα Τραγάνας (Μικροβίβο) και Δημοτικής
Κοινότητας Μαλεσίνης (Θεολόγος).
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ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται, σύμφωνα µε την σχετική

τεχνοοικονομική μελέτη, στο ποσό των 57.500,00 €, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η
εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης, οι απρόβλεπτες δαπάνες, και ο Φ.Π.Α. που
αναλογεί και αναλύεται ως ακολούθως:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ.
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ

1

Καθαρισμός και μόνωση
τάφρου τριγωνικής διατομής
ή τάφρου ερείσματος, σε
κάθε είδους έδαφος

1 μ. 0,65 1.800,00 1.170,00

2
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες – ημιβραχώδες 2 κ.μ. 3,50 460,00 1.610,00

3 Υπόβαση οδοστρωσίας
μεταβλητού πάχους

3 κ.μ. 11,50 180,00 2.070,00

4 Βάση πάχους 0,10 m
(Π.Τ.Π. 0-155)

4 τ.μ. 1,20 1.150,00 1.380,00

5 Ασφαλτική προεπάλειψη 5 κ.μ. 1,20 1.150,00 1.380,00

6 Ασφαλτική συγκολλητική
επάλειψη

6 κ.μ. 0,45 1.700,00 765,00

7
Ασφαλτική στρώση βάσης
συμπυκνωμένου πάχους
0,05 m

7 κ.μ. 7,10 2.850,00 20.235,0
0

8
Ασφαλτικές ισοπεδωτικές
στρώσεις μεταβλητού
πάχους

8 τ. 78,80 10,00 788,00

9
Επούλωση λάκκων με
εγκιβωτισμό
ασφαλτομίγματος

9 κ.μ. 163,00 17,00 2.771,00

10
Μεταφορά με αυτοκίνητο, δια
μέσου οδών καλής
βατότητας

10 τ/κ.μ. 0,35 5.000,00 1.750,00

11

Διαχείριση αποβλήτων
εκσκαφών, κατασκευών και
κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) –
ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23-
08-2010

11 κ.μ. 8,90 10,00 89,00

Άθροισμα 1
34.008,0

0
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 6.121,44

Άθροισμα 2
40.129,4

4
Απρόβλεπτα 15% 6.019,42
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ.
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ

Άθροισμα 3 46.148,8
6

Απολογιστικές εργασίες 200,00
Αναθεώρηση 22,11

Άθροισμα 4
46.370,9

7

Φ.Π.Α. 24%
11.129,0

3

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 57.500,0
0

3. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σταδιακά μετά από την πιστοποίηση των
εργασιών σύμφωνα µε τις διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων.
4. Οι πληρωμές στο έργο που αφορούν τις πιστώσεις 2021_ΚΑΠ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ του Τεχνικού Προγράμματος (Τροπ. 01) της Π.Ε. Φθιώτιδας θα
πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Οικονομικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις και μέχρι το ποσό των 57.500,00 €.

5. Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 5: ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει:
• Την χρηματοδότηση του έργου, από πιστώσεις 2021_ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε.

Φθιώτιδας , την εξασφάλιση των σχετικών χρηματορροών και την έκδοση όλων των
σχετικών διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για την ομαλή χρηματοδότηση και
πληρωμή του έργου.

• Την διενέργεια των πληρωμών του έργου, δια της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δ.Ε.
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που θα διενεργήσει τις σχετικές πληρωμές ως
υπόλογος διαχειριστής του έργου.

• Τον ορισμό εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης.

Β. Ο Δήμος Λοκρών αναλαμβάνει:
 Τον ορισμό εκπροσώπου και του αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή

Παρακολούθησης.
 Την χρηματοδότηση κάθε επιπλέον δαπάνης μελετών και εργασιών πέραν των

περιγραφόμενων στην παρούσα προγραμματική.
 Την μέριμνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση των απαιτούμενων μελετών,

αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων πριν από τη δημοπράτηση του έργου.
 Την δημοπράτηση, την υπογραφή σύμβασης µε τον ανάδοχο, την επίβλεψη

κατασκευής του έργου και την παραλαβή του.
 Την μέριμνα για την απομάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται επί του χώρου, ώστε

να είναι δυνατή η απρόσκοπτη εγκατάσταση του εργοταξίου και η έναρξη των
εργασιών.
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 Την γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και την
ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης του έργου.

 Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου μετά τη διοικητική παραλαβή για χρήση και
μέχρι την οριστική παραλαβή του. Την καθολική μέριμνα, μετά την οριστική
παραλαβή, για τη συντήρηση του έργου και των εγκαταστάσεών του, τη φύλαξη
του και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον μέτρου για την αποτροπή βλαβών ή
καταστροφών.

 Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα στη χρηματοδότηση του έργου από την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, µέσω ανοικτής εκδήλωσης ή ανακοίνωσης στον
τοπικό τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο και την κατασκευή ενημερωτικής πινακίδας
για το έργο.

 Την αποστολή στη Διεύθυνση Οικονομικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κάθε
πιστοποίησης δαπάνης και λογαριασμό έργου που φέρει την έγκριση της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου συνοδευμένη από όλα τα λοιπά δικαιολογητικά που
απαιτούνται από το νόµο, προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες
πληρωμής.

 Την ενημέρωση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού σχετικά με την πορεία
υλοποίησης του έργου και την κοινοποίηση σε αυτή λογαριασμών του έργου.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

1. Η ισχύς της παρούσας προγραμματικής σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και
η διάρκειά της ορίζεται 30 μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση
των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του
Παραλαβή. Με την οριστική παραλαβή του έργου, ολοκληρώνεται το αντικείμενο της
παρούσας και αυτή λύεται αυτοδίκαια.
2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής παρατίθεται στο Παράρτημα Ι,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται µε
έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της
Επιτροπής Παρακολούθησης και με μέγιστο διάστημα τους 12 μήνες.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

1. Ο Δήμος Λοκρών είναι ο µόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων,
συμπεριλαμβανομένου του αναδόχου, σχετιζομένων είτε µε το καθεστώς
ιδιοκτησίας και τη χρήση των χώρων παρέμβασης είτε µε τη µη λήψη όλων των
κατά νόμο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων και τη µη έγκαιρη έναρξη και
ολοκλήρωση του έργου.

2. Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαιτίας
οποιωνδήποτε νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων σχετιζομένων είτε µε το
καθεστώς ιδιοκτησίας, είτε µε το περιβαλλοντικό και πολεοδομικό καθεστώς, είτε
για άλλους λόγους που ανάγονται στις κατά την παρούσα σύμβαση και τον νόμο
υποχρεώσεις του Δήμου, ο Δήμος Λοκρών ευθύνεται κατά νόμο έναντι της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στην περίπτωση αυτή η Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας διατηρεί αξιώσεις αποζημίωσης έναντι του Δήμου.

3. Ο Δήμος Λοκρών είναι ο µόνος υπεύθυνος για καταβολή αποζημιώσεων και για
την εκπλήρωση των προβλεπόμενων στην εργολαβική σύμβαση και την κείμενη
νομοθεσία υποχρεώσεων έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων που
διεκδικούν δικαιώματα από την αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο
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αδυναμία ή καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης του έργου.
4. Ο Δήμος Λοκρών οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητας του

και γενικότερα να μέριμνα για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και
ολοκλήρωση των έργων και την απορρόφηση των πιστώσεων.

5. Σε περίπτωση που παρά τις απαλλακτικές κατά την παρούσα σύμβαση ρήτρες για
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο ανάδοχος ή άλλα τρίτα πρόσωπα εγείρουν
αξιώσεις κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και για οποιονδήποτε λόγο η
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υποχρεωθεί, παρά την αποκλειστική ευθύνη του
Δήμου Λοκρών , να καταβάλει ποσά σε τρίτα πρόσωπα, η Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας μπορεί να αναζητήσει αναγωγικά τα καταβληθέντα ποσά από το Δήμο
Λοκρών, δυνάμει της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Τα συμβαλλόμενα μέρη για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ορίζουν Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου. Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3)
µέλη, εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, µε τους νόμιμους αναπληρωτές τους,
και ειδικότερα:
Δύο εκπρόσωπους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας :
 Κωνσταντίνο Γρίβα, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ υπάλληλο της ΔΤΕ/ΠΣΕ, ως πρόεδρο,

µε αναπληρωτή τον Σπυρίδων Μαραζιάρη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ υπάλληλο
της ΔΤΕ/ΠΣΕ

 Ιωάννη Ζωβοΐλη, Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ υπάλληλο της ΔΤΕ/ΠΣΕ, µε
αναπληρωτή τον Ευάγγελο Μπεζάτη,Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ υπάλληλο της ΔΤΕ/ΠΣΕ

Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Λοκρών :
 Κωνσταντίνο Φουρλεμάδη µε αναπληρωτή την Παρασκευή Τάτσιου

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ειδικότερα τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα µε
τους όρους αυτής και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται για την
πληρωμή κάθε λογαριασμού - πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρμοδίως από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία.
β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την
βέλτιστη υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης
γ) ενημερώνεται για την υλοποίηση της κατασκευής του έργου
δ) εισηγείται αιτιολογημένα στους συμβαλλόμενους για την ανάγκη τροποποίησης των
όρων της προγραμματικής σύμβασης.

Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας, µε ευθύνη του
Προέδρου της και µε γραπτή πρόσκληση, η οποία θα πρέπει να επιδοθεί τόσο στα
τακτικά όσο και στα αναπληρωματικά µέλη της, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από
την ημερομηνία συνεδρίασης.
Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά κάθε 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και
έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό µέλος της. Κάθε θέμα που αφορά τον τόπο
και τον χρόνο των συνεδριάσεων ρυθμίζεται με σχετικές αποφάσεις – προσκλήσεις του
προέδρου. Η Επιτροπή αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα, µε απόλυτη πλειοψηφία
του συνόλου των παρόντων µελών της. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία πριν από τις τακτικές
συνεδριάσεις της Επιτροπής υποβάλλει σε αυτή ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία
του έργου και τα τυχόν προβλήματα που έχουν ανακύψει. Χρέη γραμματειακής
υποστήριξης της Επιτροπής καθώς και τήρησης των σχετικών πρακτικών εκτελεί
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υπάλληλος του Δήμου Λοκρών.
Τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο
τους.
Λοιπά θέματα που αφορούν την λειτουργία της, ρυθμίζονται με σχετικές αποφάσεις της
επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα Προγραμματική
Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και
τους λοιπούς όρους της Σύμβασης.
Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης, δύναται να χορηγηθεί μετά από
αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου, και τη σύμφωνη γνώμη της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, με μέγιστο διάστημα παράτασης τους 12 μήνες.
Η ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης, δεν
μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΡΗΤΡΕΣ

1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.
2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των
αντισυμβαλλομένων, παρέχει στον έτερο αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να αξιώσει
αποκατάσταση των συνεπειών των αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και
σε αντίθετη περίπτωση, το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μονομερώς, αξιώνοντας
κάθε θετική ή αποθετική ζημία του, καθώς και να εγείρει κάθε άλλη σχετική αξίωση που
προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της παρούσης προγραμματικής
συμβάσεως.

ΑΡΘΡΟ 11 : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και
ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης η οποία δεν επιλύεται από την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, επιλύεται από τα αρμόδια
Δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τα παραπάνω συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς
απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται σε πέντε (5) πρωτότυπα,
από τα οποία η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα λάβει δύο (2).

Για το Δήμο Λοκρών Για την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδος

Ο Δήμαρχος Ο Περιφερειάρχης
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Αθανάσιος Λ. Ζεκεντές Φάνης Χ. Σπανός
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Μήνες/Ενέργειες

2021 2022 2023

ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Διάρκεια προγρ/κής Σύμβασης (30 μήνες)

2 Προσυμβατικές διοικητικές ενέργειες

3 Σύνταξη διακήρυξης, τευχών δημοπράτησης και αποφάσεις για
την εκτέλεση του έργου

4 Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογή αναδόχου -
υπογραφή σύμβασης.

5 Διαχείριση και υλοποίηση του έργου

6 Παράδοση και παραλαβή του έργου.

7 Διαχειριστική ολοκλήρωση του έργου

8 Χρόνος παράτασης (αν απαιτηθεί έως 12 μήνες)
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Οι κ.κ.Δούρος,Σιαλμάς επανέλαβαν την πάγια θέση της παράταξής τους σχετικά με την
συζήτηση των προγραμματικών συμβάσεων στο Π.Σ.,λόγω αρμοδιότητας.
Εφόσον όμως το εν λόγω θέμα τέθηκε προς συζήτηση στην συνεδρίαση της Ο.Ε.,ψήφισαν
θετικά την εισήγηση.

Ο κ.Χρονάς αρχικά δήλωσε πως “Πρόκειται για θέμα αρμοδιότητας του Περιφερειακού
Συμβουλίου και εκεί θα έπρεπε να συζητηθεί…. Αν τελικά τεθεί, θα πούμε την γνώμη μας.”
Στη συνέχεια,εφόσον τέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στην Οικονομική Επιτροπή ,τόνισε :
“Πρόκειται για χρήσιμο και αναγκαίο έργο….. Δεν έχουμε αντίρρηση”.

Ο κ. Αναγνωστάκης αρχικά τόνισε την πάγια θέση της παράταξής του ότι τα θέματα των
προγραμματικών συμβάσεων πρέπει να συζητιούνται στο Π.Σ. λόγω αρμοδιότητας, εφόσον
όμως η πλειοψηφία δεν αποδέχθηκε την πρόταση, τοποθετήθηκε ΥΠΕΡ της εισήγησης.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει τη σύναψη και το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του Δήμου Λοκρών για το έργο που χρηματοδοτείται από πιστώσεις
ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 (Τροπ. 01) με τίτλο:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΒΟ ΣΕ ΘΕΟΛΟΓΟ»,σύμφωνα με το ως άνω
συνημμένο σχέδιο.

2. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

3. Ορίζει δύο (2) μέλη στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από πλευράς Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και τους αναπληρωτές τους ως εξής:
 Κωνσταντίνο Γρίβα, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. υπάλληλο της ΔΤΕ/ΠΣΕ, ως πρόεδρο, µε

αναπληρωτή τον Σπυρίδων Μαραζιάρη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Π.Ε. υπάλληλο της
ΔΤΕ/ΠΣΕ.

 Ιωάννη Ζωβοΐλη, Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε. υπάλληλο της ΔΤΕ/ΠΣΕ, µε αναπληρωτή τον
Ευάγγελο Μπεζάτη,Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. υπάλληλο της ΔΤΕ/ΠΣΕ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 422

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση της 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2021 της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.51219/1991/16-03-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Δούρος ψήφισε ΛΕΥΚΟ επισημαίνοντας : “Μιλάμε για μια τροποποίηση, για έναν
διαχειριστικό προϋπολογισμό, ψηφίζω λευκό και για τα υπόλοιπα θα τοποθετηθώ στο Π.Σ.”

Ο κ.Σιαλμάς ομοίως ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε ΚΑΤΑ λέγοντας: “Για τους λόγους που έχουμε αναλύσει στην
συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό τον οποίο θεωρούμε και εμείς μη αναπτυξιακό και απλά
διαχειριστικό, καταψηφίζουμε την εισήγηση”.
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Ο κ. Χρονάς ψήφισε ΚΑΤΑ αιτιολογώντας την ψήφο του ως ακολούθως: “Πρόκειται για
τροποποιήσεις καθαρά διαχειριστικού χαρακτήρα, που επιχειρούν – στην ουσία τους - να
συγκαλύψουν τον απαράδεκτο ρυθμό χρηματοδότησης της Περιφέρειας…. Υποστηρίζοντας έτσι
τον περιορισμό των κοινωνικών δαπανών και τον ασφυκτικό έλεγχο που επιβάλλει η Κυβέρνηση.
Με αυτό το πολιτικό σκεπτικό….. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση”.

Η κα Μπατζελή ψήφισε ΚΑΤΑ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την 4η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, όπως αναλύεται
στην εισηγητική έκθεση και όπως αποτυπώνεται στους πίνακες Εσόδων - Εξόδων των
Περιφερειακών Ενοτήτων ,σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 423

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 ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστείδης Τασιός Δημήτριος Βουρδάνος Ουρανία Ντριβαλά

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Μαρία Αναγνώστου

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Κατερίνα Μπατζελή

Αναστάσιος Χρονάς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
A/A
ΔΡΟΜ

Τόπος παραλαβής Τόπος
προορισμού

Σχολική
Μονάδα

Μαθητές Προσφορότερο
μεταφορικό μέσου
(Λεωφορείο-Μικρό
Λεωφ-ο)

Τιμή
προϋπολογισμού

(άνευ ΦΠΑ)

Νέο Ημερήσιο κόστος με
προσαύξηση 50% (σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 50025 /26-
9-2018 (ΦΕΚ Β΄/4217
αποφαση)

Παρατηρήσεις

1.11
ΑΛΙΑΡΤΟΣ – ΛΙΒΑΔΕΙΑ -

ΡΩΜΕΪΚΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ ΕΕΕΕΚ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
(2) αμαξίδια)

12
ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

(ΕΙΔΙΚΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ)
Αριθ. κυκλ.ΒΙΝ 4162

154,79 232,19 Με αναδρομική ισχύ
από την έναρξη σχ.
έτους 2020-2021

1.12
ΛΙΒΑΔΕΙΑ

(ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ- ΤΕΡΜΑ
ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ-ΚΕΝΤΡΟ -
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ –

ΖΑΓΑΡΑΣ)

ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟ Ν/Γ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ,
ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
(2 αμαξίδια)

11 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
(ΕΙΔΙΚΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ)
Αριθ. κυκλ.ΒΙΝ 1240

67,78 101,67 Με αναδρομική ισχύ
από την έναρξη σχ.
έτους 2020-2021

1.14
ΛΙΒΑΔΕΙΑ

(ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ –
ΚΕΝΤΡΟ - ΤΕΡΜΑ

ΔΕΛΦΩΝ)

ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ ΕΕΕΕΚ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
(1 αμαξίδιο)

9
ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

(ΕΙΔΙΚΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ)
Αριθ. κυκλ. ΒΙΝ 1251

70,66 105,99 Με αναδρομική ισχύ
από την έναρξη σχ.
έτους 2020-2021
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ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ

A/A ΔΡΟΜ Τόπος παραλαβής Τόπος
προορισμού

Σχολική Μονάδα ΜΑΘ
ΗΤΕΣ

Προσφορότερο μεταφορικό μέσου
(Λεωφορείο-Μικρό Λεωφ-ο)

Τιμή
προϋπολογι
σμού (άνευ

ΦΠΑ)

Νέο Ημερήσιο κόστος με
προσαύξηση 50%

(σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
50025 /26-9-2018 (ΦΕΚ Β΄/4217

απόφαση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

6.19 ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ – ΘΕΣΠΙΕΣ –
ΛΕΟΝΤΑΡΙ – ΒΑΓΙΑ - ΘΗΒΑ

ΛΟΥΤΟΥΦΙ
ΕΕΕΕΚ ΘΗΒΑΣ

15 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
(ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ)

Αριθ. κυκλ. ΒΙΝ 9215

170,87 256,31 Με αναδρομική ισχύ από
την έναρξη σχ. έτους 2020-

2021

6.20

ΘΗΒΑ (Καβείρων,
Φερενίκου, Εφέσου,

Καραμαγκιώλη, Ηλέκτρας,
Πελοπίδου, Επαμεινώνδα,
Λυμπερίου, Προμηθέως,

Σιμίου)

ΘΗΒΑ ΕΙΔΙΚΟ Ν/Γ
ΘΗΒΑΣ, ΕΙΔΙΚΟ

ΔΣ ΘΗΒΑΣ

10
ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (ΕΙΔΙΚΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ)
Αριθ. κυκλ. ΒΙΝ 9216

89,67 134,50

Με αναδρομική ισχύ από
την έναρξη σχ. έτους 2020-
2021 έως 6-10-2020
(ημερομηνία έγκρισης
τροποποίησής του ως προς την
αλλαγή μεταφορικού μέσου με
την απόφαση ΟΕ 1275/2020
πρακτικό 36ο)

6.21
ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ –

ΟΙΝΟΦΥΤΑ – ΔΗΛΕΣΙ -
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

ΘΗΒΑ ΕΙΔΙΚΟ Ν/Γ
ΘΗΒΑΣ, ΕΙΔΙΚΟ

ΔΣ ΘΗΒΑΣ

5
ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

(ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ)
Αριθ. κυκλ. ΒΙΝ 9669

187,79 281,69
Με αναδρομική ισχύ από
την έναρξη σχ. έτους 2020-
2021 έως 2-2-2021 (έγκριση
τροποποίησης του ως προς την
αλλαγή μεταφορικού μέσου
απόφαση ΟΕ 142/2021 πρακτικό
5ο)

ΑΔΑ: ΨΨΔ57ΛΗ-ΠΘ5
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