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

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες

Αρ. τηλεφ.
Αρ. FAX
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: Λ. Καλυβίων 2
: 35 132 Λαμία
: Ιππολύτη Μπαλκούρα
Αναστασία Μίλη
: 22313-54706, 707
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 5ης Νοεμβρίου 2019
Αριθμός Πρακτικού 35

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 5 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε
(τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 200/1-09-
2019 (ΑΔΑ: 69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό
την Προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού, και δυνάμει της υπ΄αριθμ.
(οικ.) 243895/2144/31-10-2019 πρόσκλησής του, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 34/29-10-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

NOMIKA ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του Αθανασίου Αδαμόπουλου].

ΘΕΜΑ 3ο: Αντικατάσταση δικηγόρου λόγω κωλύματος, για να παρασταθεί στο Συμβούλιο της
Επικρατείας (Τμήμα Ε’).

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης [σχετικά
με την καταβολή αποζημίωσης λόγω τροχαίου ατυχήματος στο Δευτερεύον Επαρχιακό Εθνικό
Δίκτυο, 500 μέτρα εκτός ορίων οικισμού Αγίας Τριάδας, Π.Ε. Βοιωτίας].

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης [σχετικά
με την καταβολή αποζημίωσης λόγω τροχαίου ατυχήματος στο 8ο χλμ της Ε.Ο. Λαμίας -
Καρπενησίου].
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ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης [σχετικά
με την καταβολή αποζημίωσης λόγω τροχαίου ατυχήματος στην είσοδο της Λαμίας, στον
κυκλικό κόμβο Σερδάρη].

ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης [σχετικά
με την καταβολή αποζημίωσης λόγω τροχαίου ατυχήματος στην Ε.Ο. Λαμίας - Δομοκού].

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Π.Ε. Φθιώτιδας».

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της δημοπράτησης του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Σπερχειού
ποταμού ανάντη Μεριστή», προϋπολογισμού 900.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση 1ου Πρακτικού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση
βλαβών - Κατασκευή τεχνικών οδικού δικτύου Δήμου Αγράφων», προϋπολογισμού 223.331,65
€ με Φ.Π.Α., Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Παράκαμψη Λουτρών Αιδηψού
Ν.Α. Εύβοιας», Π.Ε. Εύβοιας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση του 2ου πρακτικού και κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού:
«Προμήθεια λεπίδων και αλατιέρων», προϋπολογισμού 59.768,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για τις υπηρεσίες
καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Κέντρου
Προσφύγων στις Θερμοπύλες, συνολικού προϋπολογισμού 147.000,00 € με Φ.Π.Α. και β) των
όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής για το διαγωνισμό «Παροχή γενικών
υπηρεσιών για τη μίσθωση μηχανημάτων για τις δράσεις αποχιονισμού και καταπτώσεων έτους
2019», προϋπολογισμού 781.775,00 €, Π.Ε. Φωκίδας.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση αλλαγής επωνυμίας σε σύμβαση μεταφοράς μαθητών της ΠΕ
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση γνωμοδότησης επί θεμάτων μεταφοράς μαθητών της ΠΕ Φθιώτιδας.

ΔΑΠΑΝΕΣ
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ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2019, Π.Ε. Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης δαπανών έργων, μελετών του προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση Εξειδίκευσης πίστωσης την για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος
Προπληρωμής, Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), που αφορούν δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών οικονομικού έτους 2019, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού
Έτους 2019 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
έτους 2019, Π.Ε. Φωκίδας .

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 22ο: Τροποποίηση της αριθμ 1498/29-7-2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί
«Συγκρότησης των Επιτροπών Παραλαβής των επικεφαλής εταίρων των Κοινωνικών
Συμπράξεων του έργου με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής
προς τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για τις Κοινωνικές Συμπράξεις Π.Ε. Εύβοιας/Σκύρου, Π.Ε.
Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας, και Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2018 – 2019, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας &
Εξωστρέφειας για τη συμμετοχή του στην έκθεση “FOOD & LIFE “ 2019 στο Μόναχο της
Γερμανίας (27/11/2019 έως τις 1/12/2019).

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

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

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα, απουσίαζαν οι κ.κ. Δημήτριος
Αναγνωστάκης και Κατερίνα Μπατζελή, οι οποίοι αναπληρώθηκαν ως ανωτέρω.

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

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

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

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

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

ΑΔΑ: ΨΦ2Τ7ΛΗ-ΥΤΙ
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3. Βασιλική Παλαιολόγου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών της
Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.

4. Βασίλειος Καλώτας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης
και Παιδείας.

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ. Χρονάς κατέθεσε τις γραπτές τοποθετήσεις της
Παράταξής του, της Λαϊκής Συσπείρωσης, επί των θεμάτων της σημερινής ημερήσιας διάταξης.
Στη συνέχεια τόνισε τη θέση της, σύμφωνα με την οποία “θεωρείται πολιτικά σκόπιμο και
αναγκαίο να καθοριστεί, σήμερα κιόλας, ο χρόνος και η διαδικασία συζήτησης των προτάσεων
που έχουν κατατεθεί γραπτά στην Οικονομική Επιτροπή από προηγούμενες συνεδριάσεις”.

Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
πρότεινε να συζητηθεί και το παρακάτω θέμα, ως έκτακτο:

ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Εξειδίκευση πίστωσης για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής
(Χ.Ε.Π.), Π.Ε. Εύβοιας.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει το χρονικό περιθώριο
για τη λήψη απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της επιτροπής, λόγω της ανάγκης να
πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα η μετακίνηση υπαλλήλου της ΔΑΟΚ της Π.Ε. Εύβοιας για τις
ανάγκες της επικείμενης έκθεσης “FOOD & LIFE”, στο Μόναχο (από 27-11-2019 έως 1-12-2019).

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1893

ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Εξειδίκευση πίστωσης για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής
(Χ.Ε.Π.), Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 241741/6961/30-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος

Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), ποσού 2.140,00 €, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού των
εξόδων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ειδικού Φορέα 02073 και στους Κωδικούς Αριθμούς
Εξόδου:

0719.01 για ποσό 700,00 €,
0721.01 για ποσό 480,00 €,
0722.01 για ποσό 960,00€,
του οικονομικού έτους 2019, με υπόλογο την Δέσποινα Καμπουροπούλου (υπάλληλο

Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Εύβοιας – Τεχνολόγος Τροφίμων), για την πληρωμή της συμμετοχής της στην
έκθεση Τροφίμων και Ποτών «FOOD & LIFE» από 27 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2019, στο
Μόναχο της Γερμανίας.

Η δαπάνη καλύπτει έξοδα μεταβίβασης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης.
Ημερομηνία αναχώρησης στις 25/11/2019 και επιστροφής στις 1/12/2019.
Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού ορίζεται η 31η/12/2019.

Ο κ. Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση, διότι θεωρεί πως “η συγκεκριμένη συμμετοχή
γίνεται χωρίς προηγούμενη συζήτηση - συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους μικρομεσαίους
επιχειρηματίες και είναι εκτός ολοκληρωμένου ενιαίου σχεδίου δράσης της Περιφέρειας, με
αμφισβητούμενη αποτελεσματικότητα”. Σημείωσε, επίσης, πως “δεν υπήρξε κανένας
απολογισμός ή έκθεση αξιολόγησης για ανάλογες προηγούμενες συμμετοχές”.

ΑΔΑ: ΨΦ2Τ7ΛΗ-ΥΤΙ
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Ομοίως, ο κ. Σκούρας έδωσε αρνητική ψήφο, με την αιτιολογία ότι το κόστος συμμετοχής
της Περιφέρειας στην έκθεση είναι πολύ μεγάλο.

Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1894

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 34/29-10-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 34/29-10-2019 πρακτικό συνεδρίασής της.
Ο κ. Χρονάς ζήτησε να σημειώνονται στα αποσπάσματα των πρακτικών συνεδρίασης οι

γραπτές τοποθετήσεις που κατατίθενται από τις Παρατάξεις και να τηρούνται στον φάκελο των
επίσημων πρακτικών της Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1895

Με την έναρξη συζήτησης των νομικών θεμάτων διατυπώθηκε για άλλη μια φορά το
πάγιο αίτημα των μελών της Επιτροπής, οι εισηγήσεις δηλαδή της Νομικής Υπηρεσίας να
έρχονται προς έγκριση ολοκληρωμένες και συμπληρωμένες με τα ονόματα των δικηγόρων που
θα εκπροσωπούν σε κάθε περίπτωση την Περιφέρεια.

NOMIKA ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του Αθανασίου Αδαμόπουλου].

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Τ.Τ. 197890/1080/29-
10-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Αδαμαντία

Δουλοπούλου του Δημητρίου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 301], κάτοικο Λαμίας, επί της
οδού Λεωσθένους, αρ. 2, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας
στη δικάσιμο που θα οριστεί μετά το κλείσιμο του φακέλου της υπόθεσης, σύμφωνα με το άρθρο
237 παρ. 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αντικαταστάθηκε με το δεύτερο άρθρο του
άρθρου 1 Ν.4335/2015 και ισχύει ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 9-04-2019 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 518/ΤΜ/73/19 αγωγή που
άσκησε ο Αθανάσιος Αδαμόπουλος, συντάσσοντας και καταθέτοντας προτάσεις εντός της
προθεσμίας των 100 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής [ήτοι την 24/12/2019],
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται
για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 328 €
συν ΦΠΑ 24% (= 78,72), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 406,72 €, η οποία προκύπτει
ως εξής:

- Παράσταση και προτάσεις 168 € [89 € παράσταση συν 79 € προτάσεις], 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 πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου,
λόγω της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως πρόκειται για διεκδίκηση δημόσιας υπηρεσίας και δήλωσε
πως δεν έχει αντίρρηση με τον διορισμό δικηγόρου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1896

ΑΔΑ: ΨΦ2Τ7ΛΗ-ΥΤΙ



6

ΘΕΜΑ 3ο: Αντικατάσταση δικηγόρου λόγω κωλύματος, για να παρασταθεί στο Συμβούλιο της
Επικρατείας (Τμήμα Ε’).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 241065/1248/29-
10-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

αντικατάσταση της ορισθείσας δια της υπ’ αριθμ. 1578/2019 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε. Πετρούλας Κοντοχρήστου, τον Δημήτριο Κουμπάρο του Αθανάσιου, δικηγόρο
Λαμίας, [ΑΜ. ΔΣ. Λαμίας: 95], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού Καποδιστρίου, αρ. 23, ο οποίος να
την εκπροσωπήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Τμήμα Ε’), στη δικάσιμο της 13/11/2019 ή
σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 27 Νοεμβρίου 2018 και
με αριθμό κατάθεσης Ε139/2019 έφεση που άσκησε η Μαρία Χατζηδούρου και λοιποί (συν. 4),
συντάσσοντας 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’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 1.222 €
συν ΦΠΑ 24% (= 293,28), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 1.515,28 €, η οποία
προκύπτει ως εξής:

- Παράσταση και υπόμνημα 982 € [491 € παράσταση συν 491 € υπόμνημα], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80€/ώρα, ήτοι ποσό [80€
Χ 3=] 240 €, για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον ανωτάτου Δικαστηρίου [Συμβούλιο της
Επικρατείας], λαμβανομένης υπόψη και της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως δεν έχει αντίρρηση, εφόσον η διορισθείσα δικηγόρος έχει
κώλυμα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1897

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης [σχετικά
με την καταβολή αποζημίωσης λόγω τροχαίου ατυχήματος στο Δευτερεύον Επαρχιακό Εθνικό
Δίκτυο, 500 μέτρα εκτός ορίων οικισμού Αγίας Τριάδας, Π.Ε. Βοιωτίας].

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Τ.Τ. 24874/151/29-
10-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Αθανάσιο

Τσαντήλα του Ιωάννη, δικηγόρο Λαμίας, [ΑΜ. ΔΣ. Λαμίας: 256], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Λεωνίδου, αρ. 6, ο οποίος, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον πλήρη
φάκελο της υπόθεσης καθώς και τις απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας, λάβει δε κάθε αναγκαία
πληροφορία από τις λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να
γνωμοδοτήσει σχετικά με την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης στην Βασιλική Κιούση λόγω
τροχαίου ατυχήματος στο Δευτερεύον Επαρχιακό Εθνικό Δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 80 €
συν ΦΠΑ 24% (= 19,20), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 99,20 €, η οποία προκύπτει
ως εξής:

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

ΑΔΑ: ΨΦ2Τ7ΛΗ-ΥΤΙ
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Ο κ. Μπέτσιος καταψήφισε την εισήγηση και ζήτησε η εν λόγω γνωμοδότηση να γίνει
από Νομικό Σύμβουλο της Περιφέρειας.

Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς δήλωσαν πως ψηφίζουν λευκό. Ο κ. Δούρος, συγκεκριμένα,
ανέφερε πως έχει ξανατοποθετηθεί επί των νομικών θεμάτων και σε προηγούμενες
συνεδριάσεις της επιτροπής. Κατά τη γνώμη του, συνέχισε, η Επιτροπή έχει αναλωθεί πολύ
καιρό με αυτό το ζήτημα και επισήμανε πως θα επαναφέρει εγγράφως και πιο ολοκληρωμένα
στο Περιφερειακό Συμβούλιο το αίτημά του για συγκρότηση της Νομικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως, αν και δεν αποσαφηνίζεται ο λόγος του ατυχήματος, δεν έχει
αντίρρηση με τον διορισμό δικηγόρου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1898

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης [σχετικά
με την καταβολή αποζημίωσης λόγω τροχαίου ατυχήματος στο 8ο χλμ της Ε.Ο. Λαμίας -
Καρπενησίου].

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Τ.Τ. 199187/1090/29-
10-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Κωνσταντίνο

Καλαντζή του Χρήστου, δικηγόρο Λαμίας, [ΑΜ. ΔΣ. Λαμίας: 61], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Καποδιστρίου, αρ. 3, ο οποίος, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον πλήρη
φάκελο της υπόθεσης καθώς και τις απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας, λάβει δε κάθε αναγκαία
πληροφορία από τις λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να
γνωμοδοτήσει σχετικά με την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης στον Ηλία Αντωνόπουλο
λόγω τροχαίου ατυχήματος στο 8ο χλμ της Ε.Ο. Λαμίας - Καρπενησίου.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 80 €
συν ΦΠΑ 24% (= 19,20), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 99,20 €, η οποία προκύπτει
ως εξής:

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

Ο κ. Μπέτσιος καταψήφισε την εισήγηση και ζήτησε η εν λόγω γνωμοδότηση να γίνει
από Νομικό Σύμβουλο της Περιφέρειας.

Ομοίως, ο κ. Σκούρας έδωσε αρνητική ψήφο και ζήτησε να προβεί η Περιφέρεια σε
εξωδικαστικό συμβιβασμό, χωρίς να επωμιστεί τα έξοδα ανάθεσης σε δικηγόρο της σύνταξης
νομικής γνωμοδότησης.

Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς δήλωσαν πως ψηφίζουν λευκό. Ο κ. Δούρος, συγκεκριμένα,
ανέφερε πως έχει ξανατοποθετηθεί επί των νομικών θεμάτων και σε προηγούμενες
συνεδριάσεις της επιτροπής. Κατά τη γνώμη του, συνέχισε, η Επιτροπή έχει αναλωθεί πολύ
καιρό με αυτό το ζήτημα και επισήμανε πως θα επαναφέρει εγγράφως και πιο ολοκληρωμένα
στο Περιφερειακό Συμβούλιο το αίτημά του για συγκρότηση της Νομικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως, εφόσον είναι σαφής η γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας,
δεν έχει αντίρρηση με τον διορισμό δικηγόρου που θα επιδιώξει εξωδικαστικό συμβιβασμό.
Επέμεινε, ωστόσο, πως “είναι πολιτικά απαράδεκτο και ζημιογόνο για την Περιφέρεια να
χρειάζεται, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικηγόρος για τέτοιες περιπτώσεις”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1899

ΑΔΑ: ΨΦ2Τ7ΛΗ-ΥΤΙ
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ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης [σχετικά
με την καταβολή αποζημίωσης λόγω τροχαίου ατυχήματος στην είσοδο της Λαμίας, στον
κυκλικό κόμβο Σερδάρη].

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Τ.Τ. 75360/444/29-
10-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Κωνσταντίνο

Καλαντζή του Χρήστου, δικηγόρο Λαμίας, [ΑΜ. ΔΣ. Λαμίας: 61], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Καποδιστρίου, αρ. 3, ο οποίος, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον πλήρη
φάκελο της υπόθεσης καθώς και τις απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας, λάβει δε κάθε αναγκαία
πληροφορία από τις λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να
γνωμοδοτήσει σχετικά με την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης στην Άννα Βενιζέλου λόγω
τροχαίου ατυχήματος στην είσοδο της Λαμίας, στον κυκλικό κόμβο Σερδάρη.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 80 €
συν ΦΠΑ 24% (= 19,20), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 99,20 €, η οποία προκύπτει
ως εξής:

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

Ο κ. Μπέτσιος καταψήφισε την εισήγηση και ζήτησε η εν λόγω γνωμοδότηση να γίνει
από Νομικό Σύμβουλο της Περιφέρειας.

Ομοίως, ο κ. Σκούρας έδωσε αρνητική ψήφο και ζήτησε να προβεί η Περιφέρεια σε
εξωδικαστικό συμβιβασμό, χωρίς να επωμιστεί τα έξοδα ανάθεσης σε δικηγόρο της σύνταξης
νομικής γνωμοδότησης.

Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς δήλωσαν πως ψηφίζουν λευκό. Ο κ. Δούρος, συγκεκριμένα,
ανέφερε πως έχει ξανατοποθετηθεί επί των νομικών θεμάτων και σε προηγούμενες
συνεδριάσεις της επιτροπής. Κατά τη γνώμη του, συνέχισε, η Επιτροπή έχει αναλωθεί πολύ
καιρό με αυτό το ζήτημα και επισήμανε πως θα επαναφέρει εγγράφως και πιο ολοκληρωμένα
στο Περιφερειακό Συμβούλιο το αίτημά του για συγκρότηση της Νομικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως, εφόσον είναι σαφής η γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας,
δεν έχει αντίρρηση με τον διορισμό δικηγόρου που θα επιδιώξει εξωδικαστικό συμβιβασμό.
Επέμεινε, ωστόσο, πως “είναι πολιτικά απαράδεκτο και ζημιογόνο για την Περιφέρεια να
χρειάζεται, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικηγόρος για τέτοιες περιπτώσεις”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1900

ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης [σχετικά
με την καταβολή αποζημίωσης λόγω τροχαίου ατυχήματος στην Ε.Ο. Λαμίας - Δομοκού].

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Τ.Τ. 91577/518/29-
10-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Χρήστο

Φλώρο του Θεοδώρου, δικηγόρο Λαμίας, [ΑΜ. ΔΣ. 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, λάβει δε κάθε
αναγκαία πληροφορία από τις λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», να γνωμοδοτήσει σχετικά με την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης στον Γεώργιο
Μπαντή λόγω τροχαίου ατυχήματος στην Ε.Ο. Λαμίας - Δομοκού.

ΑΔΑ: ΨΦ2Τ7ΛΗ-ΥΤΙ
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(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 80 €
συν ΦΠΑ 24% (= 19,20), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 99,20 €, η οποία προκύπτει
ως εξής:

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

Ο κ. Μπέτσιος καταψήφισε την εισήγηση και ζήτησε η εν λόγω γνωμοδότηση να γίνει
από Νομικό Σύμβουλο της Περιφέρειας.

Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς δήλωσαν πως ψηφίζουν λευκό. Ο κ. Δούρος, συγκεκριμένα,
ανέφερε πως έχει ξανατοποθετηθεί επί των νομικών θεμάτων και σε προηγούμενες
συνεδριάσεις της επιτροπής. Κατά τη γνώμη του, συνέχισε, η Επιτροπή έχει αναλωθεί πολύ
καιρό με αυτό το ζήτημα και επισήμανε πως θα επαναφέρει εγγράφως και πιο ολοκληρωμένα
στο Περιφερειακό Συμβούλιο το αίτημά του για συγκρότηση της Νομικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως, “εφόσον είναι συγκεκριμένη η γνωμοδότηση της Τεχνικής
Υπηρεσίας, που εμφανίζει αφενός τις κινήσεις των συνεργείων για τη συντήρηση του δρόμου
χωρίς όμως αυτές να συνοδεύονται από τη γνώμη του επιβλέποντος”, δεν έχει αντίρρηση με τον
διορισμό δικηγόρου που θα επιδιώξει εξωδικαστικό συμβιβασμό. Επέμεινε, ωστόσο, πως “είναι
πολιτικά απαράδεκτο και ζημιογόνο για την Περιφέρεια να χρειάζεται, με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία, δικηγόρος για τέτοιες περιπτώσεις”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1901

Σε αυτό το σημείο, μετά και τις διευκρινίσεις που δόθηκαν από τον Αναπληρωτή
Προϊστάμενο των Γενικών Δ/νσεων Εσωτερικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε., κ. Ιωάννη
Καρνάβα, για τη διαδικασία που ακολουθείται στις περιπτώσεις εξώδικου συμβιβασμού, ο κ.
Πρόεδρος συμπλήρωσε ότι μπορεί να κατατεθεί σχετική πρόταση στο Υπουργείο Εσωτερικών
περί καθορισμού μιας ανώτατης τιμής αποζημίωσης.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Π.Ε. Φθιώτιδας».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 242037/13699/30-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού

στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Π.Ε. Φθιώτιδας», ως
εξής:

1. Ποσού 23.510,40 € με Φ.Π.Α. 24% στον “ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ”, για τον καθαρισμό των
φερτών υλικών επί των ερεισμάτων στην ΕΟ Ελάτειας - Ζέλι - Καλαπόδι - Αταλάντη.

2. Ποσού 23.696,40 € με Φ.Π.Α. 24% στην “ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ”, για τον καθαρισμό
από φερτά υλικά, την διευθέτηση, την διαμόρφωση της κοίτης και των αναχωμάτων του
υδατορέματος “Θερμονέρι” στην περιοχή της ΤΚ Θερμοπυλών του Δήμου Λαμιέων.

3. Ποσού 1.140,80 € με Φ.Π.Α. 24% στον “ΚΑΤΣΑΡΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ”, για την μεταφορά του
ΜΕ-118970 μηχανήματος, για τον καθαρισμό από φερτά υλικά, την διευθέτηση, την διαμόρφωση
της κοίτης και των αναχωμάτων του υδατορέματος “Θερμονέρι” στην περιοχή της ΤΚ
Θερμοπυλών του Δήμου Λαμιέων.
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4. Ποσού 24.775,20 € με Φ.Π.Α. 24% στην “ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ”, για την αποκατάσταση
ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 εκ., επιφάνειας
περίπου 1.100,00 τ.μ., σε τέσσερις θέσεις στην “Επαρχιακή οδό 36 Σκαμνός - Οίτη - Παύλιανη”
και σε δύο θέσεις στην “Εθνική οδό 38”.

Ο κ. Χρονάς αρχικά εξέφρασε αντιρρήσεις για τον χαρακτηρισμό της εργασίας με α/α 4
ως έκτακτης ανάγκης και για τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης που ακολουθήθηκε για την
αντιμετώπισή της. Μετά τις διευκρινίσεις, όμως, που δόθηκαν από τον Αναπληρωτή
Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών
και Μεταφορών Π.Σ.Ε., κ. Αναστάσιο Παπαναστασίου, έδωσε τη θετική του ψήφο.

Ο κ. Δούρος, από την άλλη, κατέθεσε τις παρατηρήσεις του αναφορικά με τον γενικό
τίτλο του έργου του θέματος και εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς την ορθότητα των
πραγματοποιηθέντων εργασιών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1902

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της δημοπράτησης του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Σπερχειού
ποταμού ανάντη Μεριστή», προϋπολογισμού 900.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 240222/13607/25-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) Την δημοπράτηση και κατασκευή του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Σπερχειού

ποταμού ανάντη Μεριστή», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 900.000,00 € με Φ.Π.Α., με
ανοικτό διαγωνισμό, κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
(άρθρο 95 Ν.4412/2016).

β) Την περίληψη διακήρυξης, τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
γ) Τη δαπάνη για το έτος 2018 του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Σπερχειού

ποταμού ανάντη Μεριστή», της Συλλογικής Απόφασης ΚΑΠ - ΣΑΕΠ066.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τον Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων/Π.Σ.Ε. να προβεί στη

συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα
προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και
νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 18 της διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε
λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.

4. Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες
αποφάσεις και έγγραφα, όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές
δημοπρασίες, στη διακήρυξη κλπ., (ειδικότερα: άρθρο 2.3 διακήρυξης παροχή
συμπληρωματικών πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6 διακήρυξης απόφαση
αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς
και απόρριψή της στο υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς,
άρθρο 4.1.α διακήρυξης κοινοποίηση στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο
συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.θ διακήρυξης κοινοποίηση στους προσφέροντες την απόφαση
έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης και παροχή πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των
λοιπών συμμετεχόντων, άρθρο 4.1.ι διακήρυξης γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, την ημέρα και ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της
Επιτροπής Διαγωνισμού, άρθρο 4.2.α διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.γ διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικών
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δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.δ διακήρυξης κοινοποίηση της απόφασης
κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο και ανάρτηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον χώρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», άρθρο 4.2.ε διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και πρόσκληση
για την υπογραφή του συμφωνητικού στον προσωρινό ανάδοχο), ώστε οι επιμέρους διαδικασίες
και φάσεις του ηλεκτρονικού διαγωνισμού να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και
μέσω του πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή της ΔΤΕ/ΠΣΕ), να κοινοποιούνται και να
ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1903

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση 1ου Πρακτικού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση
βλαβών - Κατασκευή τεχνικών οδικού δικτύου Δήμου Αγράφων», προϋπολογισμού 223.331,65
€ με Φ.Π.Α., Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 231670/2971/16-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 1/2-10-2019 (ολοκληρώθηκε στις 15-10-2019) πρακτικό της

ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 84330, του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών -
Κατασκευή τεχνικών οδικού δικτύου Δήμου Αγράφων», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού
223.331,65 € με ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των
οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. &
ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε.», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα οκτώ και τριάντα τοις
εκατό (48,30%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1904

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Παράκαμψη Λουτρών Αιδηψού
Ν.Α. Εύβοιας», Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 239589/6700/24-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. Παρείχε, επίσης, πληροφορίες για την
πορεία ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου έργου και απάντησε σε ερωτήματα των μελών της
Επιτροπής.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Παράκαμψη

Λουτρών Αιδηψού Ν.Α. Εύβοιας» μέχρι 31-01-2020, για τους λόγους που παραθέτονται στα
εδάφια α), β) και γ) της από 30-09-2019 αίτησης της αναδόχου τεχνικής εταιρείας “ΝΙΟΒΗ ΑΤΕ”.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “πρόκειται για την 7η παράταση σε ένα έργο του 2014 και
ζητείται σήμερα με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία αποδέχεται ως βάσιμες
τις αιτίες που αναφέρονται στην εισήγηση. Επειδή οι ισχυρισμοί αυτοί είναι απαράδεκτοι, όταν
γίνονται μετά από 6 παρατάσεις, και ταυτόχρονα δεν γνωστοποιούνται οι ενέργειες που έγιναν
από την τεχνική υπηρεσία”, ο κ. Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση και ζήτησε γραπτές εξηγήσεις
για την τακτική της υπηρεσίας.

Ο κ. Σκούρας δήλωσε ότι συμφωνεί με την αιτούμενη παράταση, αλλά όχι με
αναθεώρηση των τιμών.

Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς έδωσαν τη θετική τους ψήφο, με την προϋπόθεση να μην
επανέλθει το θέμα με νέα παράταση.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1905

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση του 2ου πρακτικού και κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού:
«Προμήθεια λεπίδων και αλατιέρων», προϋπολογισμού 59.768,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 239541/7098/24-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2/23-10-2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης

προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου
διαγωνισμού για την “Προμήθεια λεπίδων και αλατιέρων”, συνολικού προϋπολογισμού
59.768,00 € με ΦΠΑ, που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του αναδειχθέντος προσωρινού μειοδότη για το τμήμα 1 (Προμήθεια Λεπίδων).

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για
το τμήμα 1 (Προμήθεια Λεπίδων, (CPV) :[42415320-7, 43313100-1]) στην επιχείρηση “ΖΗΣΗΣ Δ.
ΖΙΩΓΑΣ” (ΑΦΜ: 053019726), που προσέφερε συνολικό ποσό 25.296,00 € με ΦΠΑ και αναλύεται
ως ακολούθως:

Α/Α Είδος υλικού Ε.Μ. Ποσότητα Τιμή μονάδας
Μερική
Δαπάνη

Ολική Δαπάνη

ΤΜΗΜΑ 1: Προμήθεια Λεπίδων

1
ΛΕΠΙΔΑ
ΑΠΟΧΙΟΝΟΣΜΟΥ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ V

τεμ. 1 10.900,00 2.616,00 13.516,00€

2
ΛΕΠΙΔΑ
ΑΠΟΧΙΟΝΟΣΜΟΥ
300Χ105

τεμ. 1 9.500,00 2.280,00 11.780,00€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΙΚΩΝ 25.296,00€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1906

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για τις υπηρεσίες
καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Κέντρου
Προσφύγων στις Θερμοπύλες, συνολικού προϋπολογισμού 147.000,00 € με Φ.Π.Α. και β) των
όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 242411/7147/30-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει:
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1. Τη διενέργεια ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για τις “Υπηρεσίες
καθαριότητας των κτιρίων των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
του Κέντρου Προσφύγων στις Θερμοπύλες”, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,
συνολικού προϋπολογισμού 147.000,00 € με ΦΠΑ.

Η εν λόγω δαπάνη επιμερίζεται ως εξής:
α) για τις υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας,

προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0875 και θα κατανεμηθεί
στα έτη 2019 & 2020, ως εξής:

2019: 25,00 € με Φ.Π.Α.
2020: 99.975,00 € με Φ.Π.Α.
β) για τις υπηρεσίες καθαριότητας στο Κέντρο Προσφύγων στις Θερμοπύλες, για εννέα

μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 47.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ο οποίος θα
βαρύνει την ΣΑΕΠ066, έτους 2019, (ΑΔΑ:6Υ61465ΧΙ8-ΖΡΘ) με Κ.Ε. 2018ΕΠ06600017 και
συγκεκριμένα το υποέργο με α/α 2 “Υπηρεσίες Καθαριότητας (Σάββατο-Κυριακή και αργίες)”.

2. Τους όρους του διαγωνισμού, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο σχέδιο της διακήρυξης.

Ο κ. Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση, με την αιτιολογία ότι “πρόκειται για εργολαβία -
διαδικασία ενοικίασης εργαζομένων και μια μορφή ιδιωτικοποίησης υπηρεσίας που έχει
υποχρέωση να προσφέρει το δημόσιο”, αντιπροτείνοντας την πρόσληψη του αναγκαίου
προσωπικού με πλήρη δικαιώματα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1907

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής για το διαγωνισμό «Παροχή γενικών
υπηρεσιών για τη μίσθωση μηχανημάτων για τις δράσεις αποχιονισμού και καταπτώσεων έτους
2019», προϋπολογισμού 781.775,00 €, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 241657/3583/29-
10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Επί του θέματος κατέθεσαν τις παρατηρήσεις τους οι κ.κ. Μπέτσιος και Χρονάς, οι
οποίοι τόνισαν πως “ο εν λόγω διαγωνισμός, που αφορά ανάγκες του 2019, δεν ανταποκρίνεται
στην πραγματικότητα, καθώς γίνεται τώρα ... δηλαδή δυο μήνες πριν τελειώσει ο χρόνος”. Ο κ.
Χρονάς, μάλιστα, χαρακτήρισε ελλιπή την εισήγηση της υπηρεσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Αναβάλλει το θέμα, προκειμένου να επανέλθει αναλυτικότερα από την αρμόδια υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1908

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση αλλαγής επωνυμίας σε σύμβαση μεταφοράς μαθητών της ΠΕ Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 242847/7162/29-

10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

Φθιώτιδας 2018ΝΕΟ 39, από “ΝΑΣΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ” σε “ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ ΑΝΔΡΕΑ”, λόγω
ενοικίασης του οχήματος “ΤΑΖ 5768”, με έναρξη δραστηριότητας από 1-10-2019 και εφεξής και
μέχρι 31-03-2021, σύμφωνα με το μεταξύ τους ιδιωτικό συμφωνητικό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1909

ΑΔΑ: ΨΦ2Τ7ΛΗ-ΥΤΙ
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ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση γνωμοδότησης επί θεμάτων μεταφοράς μαθητών της ΠΕ Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 240292/7113/29-

10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Σιαλμάς αναφέρθηκε λεπτομερώς στο θέμα και ζήτησε εξηγήσεις από τους
παριστάμενους υπηρεσιακούς παράγοντες, ήτοι κ.κ. Καλώτα και Παλαιολόγου. Παρουσία του
ενδιαφερόμενου μεταφορέα κ. Ιωάννη Μπακαλέξη, ο οποίος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για
την μη εκτέλεση του δρομολογίου 87 παρά την κατακύρωσή του σε αυτόν, ο κ. Χρονάς τόνισε
πως πρόκειται για μια πολύχρονη και πολύπλοκη δικαστική διαδικασία με τον νόμο να
περιπλέκει περισσότερο τα πράγματα.

Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή πληθώρας απόψεων μεταξύ των
υπηρεσιακών παραγόντων και των μελών της Επιτροπής, η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Αποδέχεται την από 21-10-2019 γνωμοδότηση του δικηγόρου Μάριου Παπαθανασίου

επί των θεμάτων που έχουν ανακύψει αναφορικά με τον διαγωνισμό μεταφοράς μαθητών της
Π.Ε. Φθιώτιδας και συγκεκριμένα με την ανάθεση του με αριθμό 87 μαθητικού δρομολογίου.

2. Εντέλλεται η Επιτροπή Διαγωνισμού να εισηγηθεί αρμοδίως στην Οικονομική
Επιτροπή.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1910
ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2019, Π.Ε. Βοιωτίας .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 241233/5929/29-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2019 στην Π.Ε. Βοιωτίας, ως
κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ

2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Προμήθεια
αυτοκόλλητων πινακίδων
με
πλαστικοποίηση,σύμφων
α με το Ν 4412/2016
(ΦΕΚ Α/8-8-16) και
οδηγίες 2014/24/ΕΕ,
2014/25/ΕΕ

02.05.073.1699.
01

Λοιπές
προμήθειες 334,80 21.939,32 17.120,07 4.819,25

2

Προμήθεια πλαστικών
σφραγίδων ασφαλείας,
σύμφωνα με το Ν
4412/2016 (ΦΕΚ Α/8-8-
16) και οδηγίες
2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ

02.05.073.1699.
01

Λοιπές
προμήθειες 223,20 21.939,32 17.454,87 4.484,45
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3

Αμοιβή στο δικηγόρο που
θα οριστεί για την
υπόθεση ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΚΙΟΥΣΗ, για σύνταξη
γνωμοδότησης, σύμφωνα
με τον Ν.3852/10 άρθρο
176 παρ.1, άρθρο 72 και
Ν. 4194/2013, άρθρο 58

02.05.073.0871
.01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 99,20 42.000,00 18.075,00 23.925,00

4

Αμοιβή στο δικηγόρο για
την υπόθεση ΜΑΡΙΑΣ
ΧΑΤΖΗΔΟΥΡΟΥ, σε
αντικατάσταση της
Δικηγόρου Πετρούλας
Κοντοχρήστου, στη
δικάσιμο 13-11-19,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10, άρθρο 176
παρ.1, άρθρο 72 και Ν.
4194/2013, άρθρο 58

02.05.073.0871
.01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 1.515,28 42.000,00 18.174,20 23.825,80

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 2.172,48 63.939,32 35.629,07 28.310,25 2000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1911

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης δαπανών έργων, μελετών του προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 240761/6923/29-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, πιστοποιήσεις - λογαριασμούς έργων,

μελετών (Ε.Φ. 02071) στην Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:

α/α Τίτλος Έργου ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΑΕ

1 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ), έτους 2019
Χρηματοδότηση: ΚΑΠ-ΤΑΚΤΙΚΟΙ

2.818,16
02.02.071.9781

2

Πληρωμή υποέργου: “ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΚΟΜΒΩΝ” (ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ),
ενταγμένου στο έργο με τίτλο: «ΕΡΓΑ
ΚΕΝΤΡ.ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ»
2012ΕΠ06600002 ΣΑΕΠ 066

1.339,40 02.02.071.9459

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1912

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση Εξειδίκευσης πίστωσης την για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος
Προπληρωμής, Π.Ε. Εύβοιας .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 238542/6861/29-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος

Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), ποσού 236,50 €, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού των
εξόδων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ειδικού Φορέα 02073 και στους Κωδικούς Αριθμούς
Εξόδου:
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0719.01 για ποσό 116,50 €,
0722.01 για ποσό 120,00 €,
του οικονομικού έτους 2019, με υπόλογο τον Ντζαμίλη Παναγιώτη, υπάλληλο του τμ.

Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Εύβοιας, για την πληρωμή της δαπάνης που αφορά
σε έξοδα μετακίνησης, εισιτήρια πλοίου και διαμονής στη Σκύρο στα πλαίσια διενέργειας
αυτοψίας και την έκδοση της βεβαίωσης χωροθέτησης μονάδας προσωρινής αποθήκευσης,
διαλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις (Α.Ε.Ε.Κ.) κατόπιν αυτοψίας στο χώρο της δραστηριότητας την 11/11/2019.

Η δαπάνη καλύπτει έξοδα μεταβίβασης και διαμονής.
Προθεσμία απόδοσης λογαριασμού ορίζεται η 31/12/2019.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1913

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), που αφορούν δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών οικονομικού έτους 2019, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 238357/7062/29-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Κατά τη συζήτηση του θέματος παρείχε εξηγήσεις και απάντησε σε ερωτήσεις των
μελών η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού &
Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε., κ. Βασιλική Παλαιολόγου.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες και παροχή

υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2019 στην Π.Ε.
Φθιώτιδας, ως κατωτέρω:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη για Νέες
ανεξάρτητες Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) του Ν.
4399/2016
Χρηματοδότηση: ΣΑΕ 024

02.01.071.9452.
01

Εγγειοβελτιωτικά
έργα - Βιομηχανία -
Ενέργεια - Βιοτεχνία 30.000,00

2

Δαπάνη για συντήρηση,
εγκατάσταση, μεταφορά
aircondition - συντήρηση
ψυγείων καταψυκτών στο
Κέντρο Φιλοξενίας
Προσφύγων στις
Θερμοπύλες της Π.Ε.
Φθιώτιδας

Έγγραφο 136/4-7-2019
Κέντρου Προσωρινής
Φιλοξενίας Προσφύγων

19REQ005279989
2019-07-16

02.01.071.9459.
01

Επιχορηγήσεις για
διάφορα έργα.

6.000,00

3

Δαπάνη για τη συμμετοχή
της Π.Σ.Ε. στην έκθεση
“11ο Φεστιβάλ Ελληνικού
Μελιού και Προϊόντων
Μέλισσας” (6-9/11/2019 στο
ΣΕΦ στην Αθήνα)

Έγγραφο 210/210430/20-9-
2019 Γενικής Δ/νσης
Περιφερειακής Αγροτικής

02.01.071.9899.
01

Λοιπές δαπάνες
(20% Έργα
Περιφέρειας )

19.000,00
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Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως η Παράταξή του είναι κατηγορηματικά αντίθετη σε όλες τις
ανωτέρω δαπάνες, πλην εκείνης με α/α 2. Συγκεκριμένα:

- τη δαπάνη με α/α 1, την έχει ήδη καταψηφίσει ως κίνηση εντυπώσεων που δεν
ακουμπάει τα πραγματικά προβλήματα των αυτοαπασχολούμενων,

- τη δαπάνη με α/α 3, την έχει ήδη καταψηφίσει ως υπερβολική,
- τη δαπάνη με α/α 4, την έχει ήδη καταψηφίσει ως άνευ ουσίας, εκτός ολοκληρωμένου

ενιαίου σχεδίου και με αμφισβητούμενη αποτελεσματικότητα,
- τη δαπάνη με α/α 5, την έχει ήδη καταψηφίσει ως υπερβολική, εκτός ολοκληρωμένου

ενιαίου σχεδίου και με αμφισβητούμενη αποτελεσματικότητα,

Οικονομίας & Κτηνιατρικής

19REQ005591089 2019-09-
20

4

Δαπάνη για τη συμμετοχή
της Π.Σ.Ε. στην έκθεση
“ECO LIFE SCANDINAVIA
AND NORDIC ORGANIC
FOOD FAIR” (13-14/11/2019
στο Μάλμε της Σουηδίας)

Έγγραφο 209/210297/20-9-
2019 Γενικής Δ/νσης
Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής

19REQ005078734 2019-06-
07

02.01.071.9899.
01

Λοιπές δαπάνες
(20% Έργα
Περιφέρειας )

18.000,00

5

Δαπάνη για τη συμμετοχή
της Π.Σ.Ε στην έκθεση
“FOOD & LIFE 2019”
(27/11/2019 έως 1/12/2019
στο Μόναχο της Γερμανίας)

Έγγραφο 206/209544/19-9-
2019 Γενικής Δ/νσης
Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής

19REQ005583608 2019-09-
19

02.01.071.9899.
01

Λοιπές δαπάνες
(20% Έργα
Περιφέρειας )

40.000,00

6

Δαπάνη για το έργο:
“πρόγραμμα για τα σχολεία
- The Tipping Point 2019-
2020”

Έγγραφο 234/192384/28-8-
2019 Γενικής Δ/νσης
Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής

19REQ005358020 2019-07-
29

02.01.071.9899.
01

Λοιπές δαπάνες
(20% Έργα
Περιφέρειας )

20.000,00

7

Δαπάνη για την καταβολή
ετήσιας συνδρομής Π.Σ.Ε.
στην Αγροδιατροφική
Σύμπραξη Π.Σ.Ε.

Έγγραφο 172/169176/24-7-
2019 Γενικής Δ/νσης
Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής

19REQ005336725 2019-07-
24

02.01.071.9899.
01

Λοιπές δαπάνες
(20% Έργα
Περιφέρειας )

29.400,00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 162.400,00

ΑΔΑ: ΨΦ2Τ7ΛΗ-ΥΤΙ
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- τη δαπάνη με α/α 6, την θεωρεί άσκοπη και απαράδεκτη, εφόσον επιχειρεί να
υποκαταστήσει υποχρέωση της δημόσιας παιδεία, ανακατεύοντας ΜΚΟ,

- τη δαπάνη με α/α 7, με την οποία έχει διαφωνήσει ως προς τους στόχους που έχει η
Αγροδιατροφική Σύμπραξη ΠΣΕ και η λειτουργία της στη Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού
Τομέα.

Ο κ. Σκούρας δήλωσε πως συμφωνεί με την τουριστική προβολή της Περιφέρειας, όχι
όμως με το κόστος που αυτή συνεπάγεται.

Ο κ. Μπέτσιος ζήτησε να υπάρξει απολογισμός όχι μόνο για τις εκθέσεις, αλλά και για τις
υπόλοιπες δράσεις της Περιφέρειας. Συμφώνησε δε με τον κ. Δούρο, ο οποίος θεωρεί
απαραίτητο τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο τόσο κατά την υποβολή μιας πρότασης όσο και
κατά τον απολογισμό της. Προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθούσε ένας αναλυτικός πίνακας
που θα δικαιολογούσε τα ποσά, με συμπληρωμένες όλες τις στήλες των πιστώσεων.

Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής πως στο επόμενο Περιφερειακό
Συμβούλιο θα γίνει αναλυτική παρουσίαση του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της
Περιφέρειας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1914

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού
Έτους 2019 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
έτους 2019, Π.Ε. Φωκίδας .

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 240707/3567/29-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για προμήθειες, συντηρήσεις και παροχή

υπηρεσιών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2019 από τον ειδικό
Φορέα 073 στην Π.Ε. Φωκίδας, ως κατωτέρω:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

Η δαπάνη αφορά
την εργασία για τη
επισκευή των
φωτοτυπικών

μηχανημάτων στις
παρακάτω
υπηρεσίες:1

μηχάνημα MP 2501
στην Δ/νση

Μεταφορών και
Επικοινωνιών , 1

μηχάνημα MP 2500
στο Γραφείο

Αντιπεριφερειάρχη,
1 μηχάνημα

TOSHIBA στην
Δ/νση Διοικητικού
Οικονομικού, 1

μηχάνημα AFICIO
1015 στο τμήμα
κτηνιατρικής , 2
μηχανήματα MP
3350 KAI AFICIO
3025/30 στην Δ/νση

Β/θμιας
Εκπαίδευσης και , 1
μηχάνημα DSM

622/27 KONICA DI

02.04.073.0869.01
Αμοιβές για

συντήρηση και
επισκευή λοιπού

εξοπλισμού
434,00 15.334.82 12.630,06 2.270,76

ΑΔΑ: ΨΦ2Τ7ΛΗ-ΥΤΙ



19

3010 στην Δ/νση
Α/θμιας

Εκπαίδευσης

2.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή

αμοιβής δικηγόρου
ο οποίος, θα

εκπροσωπήσει την
Π.Σ.Ε. ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου
Πειραιά (ΣΤ’ Τμήμα),
στη δικάσιμο της
20/11/2019, ή σε
κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσας, με την

εντολή να
αποκρούσει την από
14 Ιανουαρίου 2017

και με αριθμό
κατάθεσης

ΕΦ301/1-3-2018
έφεση που άσκησε η
Ευμορφία Λουλούδη
σύμφωνα με την

αριθμ.TT.
186307/1018/09.10.
2019 εισήγηση της
Νομικής Υπηρεσίας

02.04.073.0871.01 Αμοιβές φυσικών
προσώπων 720,44 23.000,00 17.301,40 4.978,16

3.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή

αμοιβής δικηγόρου
ο οποίος, θα

εκπροσωπήσει την
Π.Σ.Ε. ενώπιον του
Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά (Ζ’ Τμήμα),
στη δικάσιμο της
15/11/2019, ή σε
κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την

εντολή να
αποκρούσει την από
18 Σεπτεμβρίου

2018 και με αριθμό
κατάθεσης.

ΑΓΠΡ391/1-10-2018
αγωγή/προσφυγή
που η άσκησε

ανώνυμη εταιρεία με
την επωνυμία
«ALPHADELTA

CONSTRUCTIONS
Α.Τ.Ε.» σύμφωνα
με την αριθμ.TT.

222045/1170/22.10.
2019 εισήγηση της
Νομικής Υπηρεσίας

02.04.073.0871.01 Αμοιβές φυσικών
προσώπων 720,44 23.000,00 18.021,88 4.257,68

4.

Η δαπάνη αφορά
την εργασία για τον
καθαρισμό των

χαλιών στο γραφείο
του

Αντιπεριφερειάρχη
της Π.Ε. Φωκίδας

02.04.073.0899.01
Λοιπές δαπάνες

και ειδικές
αμοιβές

99,20 47.894,60 46.154,52 1.640,88

5.

Η δαπάνη αφορά
την προμήθειά

ανταλλακτικών για
τη επισκευή των
φωτοτυπικών

μηχανημάτων στις
παρακάτω
υπηρεσίες:1

02.04.073.1329.01

Προμήθεια ειδών
συντήρησης &
επισκευής κάθε
είδους λοιπού
εξοπλισμού

1.505,32 4.610,46 1.037,91

ΑΔΑ: ΨΦ2Τ7ΛΗ-ΥΤΙ
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μηχάνημα MP 2501
στην Δ/νση

Μεταφορών και
Επικοινωνιών, 1

μηχάνημα MP 2500
στο Γραφείο

Αντιπεριφερειάρχη,
1 μηχάνημα

TOSHIBA στην
Δ/νση Διοικητικού
Οικονομικού , 1
μηχάνημα AFICIO
1015 στο τμήμα
κτηνιατρικής , 2
μηχανήματα MP
3350 KAI AFICIO
3025/30 στην Δ/νση

Β/θμιας
Εκπαίδευσης και , 1
μηχάνημα DSM

622/27 KONICA DI
3010 στην Δ/νση

Α/θμιας
Εκπαίδευσης

6.

Η δαπάνη αφορά
την προμήθειά δύο
πυροσβεστήρων
τύπου Pa 6Kgr ,

ενός πυροσβεστήρα
τύπου CO2 2 Kgr

και μίας
πυροσβεστικής
Φωλιάς για την

αποθήκη Υλικών της
Δ/νσης Τεχνικών
έργων της Π.Ε.

Φωκίδας

02.04.073.1699.0
1

Λοιπές
προμήθειες 185,00 11.785,45 1.585,82 10.014,63

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 3.664,40 125.625,33 98.760,91 23.200,02

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1915

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 22ο: Τροποποίηση της αριθμ 1498/29-7-2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί
«Συγκρότησης των Επιτροπών Παραλαβής των επικεφαλής εταίρων των Κοινωνικών
Συμπράξεων του έργου με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής
προς τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για τις Κοινωνικές Συμπράξεις Π.Ε. Εύβοιας/Σκύρου, Π.Ε.
Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας, και Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2018 – 2019, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 305/238944/24-10-
2019 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Τροποποιεί την αριθμ. 1498/29-07-2019 απόφασή της περί συγκρότησης των

Επιτροπών Παραλαβής των επικεφαλής εταίρων των Κοινωνικών Συμπράξεων του έργου με
τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής προς τους ωφελούμενους του
ΤΕΒΑ για τις Κοινωνικές Συμπράξεις Π.Ε. Εύβοιας/Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας και
Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2018 – 2019, κατά το σκέλος που αφορά στην Π.Ε. Φωκίδας, ως εξής:

4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

1. Μαυρομάτη Ειρήνη του Νικολάου, κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας /
Κοινωνικής Εργασίας, με βαθμό Α, Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Δ/νσης

ΑΔΑ: ΨΦ2Τ7ΛΗ-ΥΤΙ
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Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Φωκίδας, με αναπληρώτριά της την Σοφία Αθανασοπούλου
του Γεωργίου, κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας/Επισκεπτών Δημόσιας Υγείας, με
βαθμό Α, Προϊσταμένη της ίδιας Διεύθυνσης.

2. Μιχαλάκης Πέτρος του Ζαχαρία, κλάδου Π.Ε. Γεωπόνων, με βαθμό Α, Προϊστάμενος
Τμήματος Φυτικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Φωκίδας, με αναπληρώτριά του την Όλγα Καλυβιώτη του Ιωάννη, κλάδου Π.Ε. Κτηνιάτρων, με
βαθμό Α, Προϊσταμένη Τμήματος Κτηνιατρικής της ίδιας Διεύθυνσης.

3. Καπαρέλη Μαρία του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Α,
Προϊσταμένη τμήματος Εμπορίου – Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φωκίδας, με
αναπληρώτριά της την Πούλου Παναγούλα του Νικολάου, κλάδου Δ.Ε Διοικητικού – Λογιστικού,
με βαθμό Β, υπάλληλο του ιδίου Τμήματος..

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 1498/29-07-2019 αρχική απόφαση.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως η Παράταξή του έχει διαφορετική αντίληψη για τη διανομή
τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής, που πρέπει να οργανώνεται σαν αποκλειστικά
δημόσια υπηρεσία... Ζήτησε, επίσης, “να έχει καλύτερα επεξεργασμένα και αντικειμενικότερα
κριτήρια, ώστε να καλύπτει ευρύτερο αριθμό δικαιούχων... Να συνδέεται αποκλειστικά με τον
κρατικό προϋπολογισμό, αποκλείοντας ιδιώτες, ΜΚΟ και εκκλησία”. Έχει εκφραστεί, τέλος, η
διαμαρτυρία της για την έλλειψη οποιουδήποτε απολογισμού.

Σε αυτή τη βάση είναι αντίθετος στις Κοινωνικές Συμπράξεις που “επιχειρούν να
υποκαταστήσουν την κοινωνική ευθύνη και την υποχρέωση του κράτους” και κατ΄επέκταση
αντίθετος στην συγκεκριμένη επιτροπή παραλαβής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1916

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας &
Εξωστρέφειας για τη συμμετοχή του στην έκθεση “FOOD & LIFE “ 2019 στο Μόναχο της
Γερμανίας (27/11/2019 έως τις 1/12/2019).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 243187/810/31-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού Π.Σ.Ε.
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την μετακίνηση εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας &

Εξωστρέφειας, κ. Κωνσταντίνου Καραγιάννη, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας στην έκθεση “FOOD & LIFE” 2019 στο Μόναχο της Γερμανίας, η οποία θα
πραγματοποιηθεί από 27/11/2019 έως 1/12/2019 (αναχώρηση - μετάβαση 26/11/2019
επιστροφή 29/11/2019).

Η αναχώρηση - μετάβαση στις 26/11/2019 κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να γίνουν οι
απαραίτητες ενέργειες για την προετοιμασία του περιπτέρου στον εκθεσιακό χώρο και τη
συμμετοχή της Περιφέρειας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 26/11/2019 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 29/11/2019

Στον παραπάνω μετακινούμενο θα καταβληθούν οι δαπάνες:
α) Ημερήσιας αποζημίωσης.
β) Αξία αεροπορικού εισιτηρίου.
γ) Έξοδα διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο.
δ) Έξοδα μετακίνησης και τυχόν λοιπά έξοδα συμμετοχής και εκπροσώπησης στην έκθεση.

ΑΔΑ: ΨΦ2Τ7ΛΗ-ΥΤΙ
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Ο κ. Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση, διότι θεωρεί πως “η συγκεκριμένη συμμετοχή
γίνεται χωρίς προηγούμενη συζήτηση - συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους μικρομεσαίους
επιχειρηματίες και είναι εκτός ολοκληρωμένου ενιαίου σχεδίου δράσης της Περιφέρειας, με
αμφισβητούμενη αποτελεσματικότητα”. Σημείωσε, επίσης, πως “δεν υπήρξε κανένας
απολογισμός ή έκθεση αξιολόγησης για ανάλογες προηγούμενες συμμετοχές”.

Ομοίως, ο κ. Σκούρας έδωσε αρνητική ψήφο, δεδομένου ότι έχει ήδη καταψηφίσει την
έκθεση λόγω του κόστους της.

Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1917

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φάνης Σπανός Αριστείδης Τασιός Ιππολύτη Μπαλκούρα

Δημήτριος Βουρδάνος

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Χαράλαμπος Σανιδάς

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Αναστάσιος Χρονάς

Γεώργιος Σκούρας

Νικόλαος Μπέτσιος
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