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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 16ης Μαρτίου 2020
Αριθμός Πρακτικού 10

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος
όροφος - Λαμία), σήμερα 16Μαρτίου 2020, ημέραΔευτέρακαι ώρα 10:00 π.μ., με το σύστημα της
τηλεδιάσκεψης (στην έδρα κάθε Π.Ε.),συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, που
συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 200/1-09-2019 (ΑΔΑ: 69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την Προεδρία τουΠεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη
Σπανού. Δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.)56214/402/12-03-2020πρόσκλησής του,που επιδόθηκε νόμιμα σε
όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή κλήθηκε να
αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 9/09-03-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «ΠεριφέρειαςΣτερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τριμελές Θ’ Τμήμα) σχετικά με την έφεση του Δημητρίου Μπλάνη κλπ
(συν.4).

ΘΕΜΑ 3ο:Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου της με αριθμ. Α700/2019 απόφασης του Α΄ Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας

ΘΕΜΑ 4ο:Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου της με αριθμ. Α699/2019 απόφασης του Α΄ Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας

ΘΕΜΑ 5ο:Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου της με αριθμ. Α701/2019 απόφασης του Α΄ Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας

ΘΕΜΑ 6ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τριμελές Θ’ Τμήμα) σχετικά με την έφεση της ανώνυμης εταιρείας με την
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επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.”

ΘΕΜΑ 7ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης.

ΘΕΜΑ 8ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «ΠεριφέρειαςΣτερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τριμελές Θ’ Τμήμα) σχετικά με την έφεση της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΑΕ».

ΘΕΜΑ 9ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης.

ΘΕΜΑ 10ο:Διορισμός δικαστικού επιμελητή για την διενέργεια επίδοσης.

ΘΕΜΑ 11ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «ΠεριφέρειαςΣτερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας σχετικά με την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Κωνσταντίνου
Νταλαβέρη.

ΘΕΜΑ 12ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησηςγια την
πρόσληψη εποχικού προσωπικού.

ΘΕΜΑ 13ο:Λήψη απόφασης για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση του 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδικού
δικτύου ΔΕ Δομνίστας»προϋπολογισμού 800.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίαςκαι κατακύρωση της
σύμβασης

ΘΕΜΑ 15ο :Έγκριση Παράτασης προθεσμίας του έργου:«Τσιμεντόστρωση Προαυλίου Χώρου
Δημοτικού Σχολείου Γαρδικίου» αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε/Π.Σ.Ε Τακτικών ΚΑΠ με ΚΑΕ: 9779»,
προϋπολογισμού 20.000,00 € με ΦΠΑ., Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 16ο :Έγκριση δημοπράτησης του έργου: Κατασκευή νέου αντλιοστασίου λυμάτων στην επέκταση
του σχεδίου πόλεως Μαντουδίουλόγω καταστροφής του υφιστάμενου από την θεομηνία <<Ζορμπάς>>,
προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ17ο:Έγκριση από την Προϊσταμένη Αρχή της συνέχισης και αποπεράτωσης των εργασιών των
έργων «Συντήρηση οδικού δικτύου Βόρειας Εύβοιας για το έτος 2017» & «Συντήρηση Εθνικού και
Επαρχιακού οδικού δικτύου Βόρειας Εύβοιας για τα έτη 2018-2019 (Β΄ Φάση)» από τους κληρονόμους
του αποβιώσαντος αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 4412/2016

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Δροσιάς»
προϋπολογισμού 90.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκρισηαπευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στην 7η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών «FOOD EXPO - OENOTELIA 2020», η οποία θα
διεξαχθεί από 16 έως 18 Μαΐου 2020, στο εκθεσιακό κέντρο “Athens Metropolitan Expo”, στα Σπάτα,
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προϋπολογισμού έως70.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση ανάθεσης εργασιών - παραδοτέων της Πράξης «Πολιτιστικές και Δημιουργικές
Βιομηχανίες: Η συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg
Europe - RCIA», με κωδικό έργου 2017ΕΠ35620001 του 2ου Εξαμήνου του 2019 και ειδικότερα των
μηνών Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου (Λήξη της Α Φάσης του έργου) ως νέα παραδοτέα για τα δίμηνα
Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου και Μαρτίου Απριλίου του 2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 21ο:Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
έως το Δ΄ τρίμηνο 2019.

ΘΕΜΑ 22ο:Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση του πρώτου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων
Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον ανοικτό διαγωνισμό «Παροχή
υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα έτη 2020 και 2021 στην Π.Ε. Φωκίδας»,
συνολικού προϋπολογισμού 221.875,50 € με Φ.Π.Α.

ΚΟΥΝΟΠΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση Πρακτικού αριθμ. 3/04-03-2020 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,
Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, του ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού
διαγωνισμού με τίτλο «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2020,
2021 & 2022».

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, με την σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη
αναδόχων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, στα πλαίσια του μαθήματος κολύμβησης από τις
σχολικές μονάδες στο Κολυμβητήριο του Δήμου Χαλκιδέων για το σχολικό έτος 2019-2020.

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 26ο:Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 110/29-01-2020 (ΑΔΑ:ΨΧΧ57ΛΗ-ΨΨ5) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., περί αναπροσαρμογής του μηνιαίου μισθώματος του κτιρίου
«Πρώην Στρατηγείο ΜΕΡΥΠ» επί της Λ. Καλυβίων 2»

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ

ΘΕΜΑ 27ο:Αποδοχή δωρεάς ακινήτου,Π.Ε.Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 28ο: Αποδοχή δωρεάς της μελέτης: «Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ), αφορά
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στο έργο “Βελτίωση οδού Λέπουρα - Παραλία Οξύλιθου”»ΠΕ Εύβοιας.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 52710/154/9-3-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας για
διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (χιονοπτώσεις - παγετός)
Π.Ε.Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση αναλυτικού μητρώου ιδιοκτητών μηχανημάτων - οχημάτων (εταιρειών – φυσικών
προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες,
κατολισθήσεις, κοπή κλαδιών στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Βοιωτίας για το χρονικό διάστημα από 01-
01-2020 έως 31-12-2020 για εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών.

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1072/46776/28-02-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας
για διάθεση μέσων και πόρων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων (κοπή κλάδων και
λευκών) από 28/02/2020 στην περιοχή Διστόμου (περιφερειακή οδός) ευθύνης Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2019», του έργου με τίτλο
«Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
της Π.Ε. Εύβοιας», σύμφωνα με την υπ’ αρ. 143059/385/27-06-2019 (ΑΔΑ:ΨΦΥΓ7ΛΗ-ΓΘΣ) απόφαση
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση προβλημάτων
λόγω πυρκαγιών από 27/06/2019 στον Μπούρο του Δήμου Καρύστου και στον Δήμο Σκύρου του
Νομού Εύβοιας

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2019», του έργου με τίτλο
«Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
της Π.Ε. Εύβοιας» ,σύμφωνα με την υπ’ αρ. 184164/562/14-08-2019 (ΑΔΑ:6B6M7ΛΗ-ΩΓ5) απόφαση
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση προβλημάτων
λόγω πυρκαγιών από 13/8/2019 στις περιοχές Μακρυμάλη, Βατίσι, Καστανιώτισσα των Δήμων
Διρφύων – Μεσσαπίων, Καρύστου και Ιστιαίας - Αιδηψού στο Νομό Εύβοιας

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 48269/139/3-3-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.ΕΦωκίδας
για διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (χιονοπτώσεις –παγετός)για το
χρονικό διάστημα από 28-2-2020 έως 29-2-2020 σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 749/28-2-2020 έγγραφο της
Γ.Γ.Π.Π/Ε.Σ.Κ.Ε για επικύρωση της στην Π.Ε.Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 35ο:Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2019», του έργου με τίτλο
«Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
της Π.Ε. Εύβοιας», σύμφωνα με την υπ’ αρ. 153393/424/05-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΟ8Υ7ΛΗ-ΩΞΡ) απόφαση
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση προβλημάτων
λόγω πυρκαγιών από 04/07/2019 στην περιοχή των οικισμών Μανίκια, Μακρυχώρι, Γαβαλά, Πυργί &
Οκτωνιά του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου και Πευκί, Λιχάδα του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού του Νομού
Εύβοιας

ΘΕΜΑ 36ο:‘Εγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2019», 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 τηνυπ’ αρ. 135033/351/16-06-2019
(ΑΔΑ:ΨΤ687ΛΗ-4ΡΒ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την λήψη πόρων και μέσων
προς αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω πυρκαγιών από 13/06/2019 στον Πισσώνα του Δήμου
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Διρφύων Μεσσαπίων και στο Θύμι του Δήμου Καρύστου του ΝομούΕύβοιας

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 47127/188/29-02-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας
που αφορά διάθεση μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στον αποχιονισμό και
ρίψη άλατος, κατά την εκδήλωση καιρικών φαινομένων (χιόνια, παγετός), οδών αρμοδιότητας Π.Ε.
Βοιωτίας από 29-02-2020 έως 30-02-2020 στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Βοιωτίας (Αράχωβα –
Λιβάδι – Σκαμνός – Χιονοδρομικό Κέντρο).

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 11824/316/29-01-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Εύβοιας περί κατάρτισης μητρώου οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων) για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, κ.λ.π., στην
περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Ευβοίας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2020 έως 31-12-2020

ΘΕΜΑ 39ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 51955/204/9-3-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας για
διάθεση πόρων και μέσων για τον αποχιονισμό και ρίψη άλατος,οδών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας από
09-03-2020 έως 10-03-2020, στην ευρύτερη περιοχή του νομού Βοιωτίας.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 40ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός
Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2020»,Π.Ε.
Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 41ο:ΈγκρισηΠρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 42ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας».

ΘΕΜΑ43ο:Εξειδίκευσηπίστωσης από τονΤακτικό Προϋπολογισμό (ΕιδικόςΦορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών &δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων(ΕιδικόςΦορέας 071)ΟικονομικούΈτους 2020 »,Π.Ε. Εύβοιας

ΘΕΜΑ 44ο:Α/«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους
2020 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2020».
Β/«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού
Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2020», Π.Ε. Φωκίδας

ΘΕΜΑ 45ο:A)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2020(ειδικός φορέας 073)για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους
2020».
B)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού
έτους 2020(ειδικός φορέας 071)για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ,ΠΕ Φθιώτιδας,
έτους 2020».

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ 46ο:Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών

ΘΕΜΑ 47ο:Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με κάλυψη της
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δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου για το έτος 2020

ΘΕΜΑ 48ο:Ετήσιος προγραμματισμός τακτικού προσωπικού έτους 2020 - Πρόσληψη ενός -1-
Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στην Νομική Υπηρεσία της έδρας

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της επιτροπής, έντεκα (11):
Η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με το σύστημα της τηλεδιάσκεψης στην αίθουσα
συνεδριάσεων των Περιφερειακών Επιτροπών στη Λαμία, όπου παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος και τα μέλη
κ.κ. Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Μαρία Αναγνώστου που αναπλήρωνε τον κ. Χαράλαμπο Σανιδά,
Κατερίνα Μπατζελή και Αναστάσιος Χρονάς.
Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης Αριστείδης Τασιός και το μέλος κα Αικατερίνη Καλαντζή συμμετείχαν στη
συνεδρίαση από τα γραφεία της Π.Ε. Ευρυτανίας, ο κ. Αντιπεριφερειάρχης Δημήτριος Βουρδάνος και τα
μέλη κ.κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης και Σωτήριος Δρένιος, που αναπλήρωνε τον κ. Χρήστο Δούρο, από
τα γραφεία της Π.Ε. Εύβοιας.

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα, απουσίαζαν οι κ.κ. Χαράλαμπος Σανιδάς και
Χρήστος Δούρος, οι οποίοι αναπληρώθηκαν ως ανωτέρω.

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

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

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής
Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και
Μεταφορών Π.Σ.Ε..

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Χρονάς δήλωσε “Λόγω των ειδικών συνθηκών που
δημιουργεί η πανδημία του κορονοϊού αποδεχόμαστε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης και
συμμετέχουμε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ισχύουν οι μέχρι σήμερα τοποθετήσεις μας
για την ολοκληρωμένη συζήτηση των θεμάτων που έχουν τεθεί στην διάρκεια των προηγούμενων
συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.”

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

ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού, παροχή υπηρεσιών
απολύμανσης για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊου, καθώς και προμήθεια οικίσκου (isobox) για
τον έλεγχο των πασχόντων.

ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών της
ΠΕ Ευβοίας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η΄ του Ν.3852/2010

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 348

ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού, παροχή υπηρεσιών
απολύμανσης για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊου, καθώς και προμήθεια οικίσκου (isobox) για
τον έλεγχο των πασχόντων.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. α) 2016/10-03-2020 και β)
58200/2237/16-03-2020 έγγραφα της Δ/νσης Οικονομικού-Δ.Ε. της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. Στη συνέχεια, έδωσε τον λόγο στην κα
Μπατζελή, η οποία εισηγήθηκε τα εξής:

Α) “Σε συνέχεια της εισήγησής μας στην Ο.Ε. στις 9/03, των αποφάσεων της Ο.Ε. περί
διαμόρφωσης προτάσεων και μέτρων που άμεσα πρέπει να ληφθούν ως αποφάσεις της στις 16/03 και
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της ειδικής νομοθετικής ρύθμισης ΦΕΚ (αριθ.55/11-03-20) σχετικά με τα «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του, οι αποφάσεις της είναι συλλογικής ευθύνης, του ΠΣ της ΟΕ, των
αποφασιστικών οργάνων της Περιφέρειας, όπως αυτά προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις και τις ειδικές συνθήκες.

1. Η ομόφωνη απόφαση της Ο.Ε., που είχε ληφθεί στις 09-03-20, ήταν ότι στην επόμενη
συνεδρίασή της, στις 16-03-20, να υπάρχει εισήγηση των Υπηρεσιών για την λήψη έκτακτων
μέτρων.

2. Δεν υπάρχει ενημερωτική εισήγηση σχεδιασμού ούτε από τον αρμόδιο Γεν. Δ/ντη στην Ο.Ε.,
αλλά και ούτε στο Π.Σ., όπως προβλέπεται από τις διατάξεις.

3. Επείγει η απόφαση σχετικά με την κατανομή δημόσιων πόρων 380.000 ευρώ από το
Υπουργείο για την Περιφέρειά μας, ώστε να χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις. Η εξέλιξη αυτή
έπρεπε να συζητηθεί ως θέμα στην ΗΔ της Ο.Ε. (16-03), ώστε να ληφθούν άμεσα μέτρα σε
συνδυασμό και με τις αποφάσεις της προηγουμένης ΟΕ για ειδικά συμπληρωματικά
μέτρα σε σχέση με αυτά που υποστηρίζονται από την Δημόσια Υγεία.

Β) Τονίζουμε, σε συνέχεια και των προτάσεών μας στις 09-03-20, την ανάγκη η Περιφέρειά μας
να προωθήσει άμεσα συμπληρωματικά μέτρα, όπως:

 Η εγγραφή και διαχείριση του ποσού των 380.000 να γίνει στον τακτικό προϋπολογισμό και να
είναι κεντρική.

 Η Δ/νση Οικονομικού, Διοικητικού και Προμηθειών θα έπρεπε να έχει προβεί σε έρευνα
αγοράς για την προμήθεια αναλώσιμων προϊόντων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού
λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα στην αγορά.

 Να οργανωθεί καλύτερα η πρώτη υποδοχή των ασθενών. Μην ξεχνάμε τα λάθη που έγιναν
στα κρούσματα στην Δυτική Ελλάδα και Αθήνα, με αποτέλεσμα τη μετάδοση του ιού στο
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

 Πρέπει να επεκταθεί η δημιουργία κέντρων υποδοχής σε ειδικούς χώρους εκτός των
κύριων χώρων των Δημοσίων Νοσοκομείων. (πχ σε κοντέινερ).

 Κάλυψη κόστους τεστ σε ειδικές περιπτώσεις.

 Είναι αναγκαίος ο σχεδιασμός λύσεων, σε περίπτωση που τα κρεβάτια των Νοσοκομείων δεν
επαρκούν, ενώ θα πρέπει να διασφαλιστεί η προστασία πολιτών χρόνιων παθήσεων που
υποχρεώνονται να επισκέπτονται τα Νοσοκομεία σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 Να δημιουργηθούν θάλαμοι νοσηλείας ασθενών από τον ιό, εκτός από τα Νοσοκομεία
αναφοράς και σε 1-2 Δευτεροβάθμια Νοσοκομεία στην Περιφέρειά μας. ’Η να μετατραπούν
συγκεκριμένα Νοσοκομεία αποκλειστικά για νοσηλεία ασθενών με κορονοϊό, ώστε να αποτραπεί
η μετάδοση σε νοσηλευόμενους ασθενείς στα Γενικά Νοσοκομεία.

 Να ενισχυθούν από την Περιφέρεια οι Δομές Δημόσιας Υγείας για την πρόληψη και
αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Μετά από ενημέρωσή μας προτείνουμε να εξετασθούν
ειδικότερα, ώστε να διατεθεί ποσό από την ειδική ενίσχυση για προμήθεια
ιατρομηχανολογικού εξοπλισμού, που κατανέμεται για την προμήθεια ενός πλήρους
ενδοσκοπικού απεικονιστικού συστήματος για βρογχοσκόπηση ειδικό για ΜΕΘ, για τροχήλατα
τρόλεϊ-καρότσια νοσηλείας, για αεροστρώματα σε κλίνες νοσηλείας, λαρυγγοσκόπια μιας χρήσης
για διασωλήνωση περιστατικών, για AMBU μιας χρήσης, για φορητό ακτινολογικού,
αναπνευστήρα, monitor παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων και τροχήλατη αναρρόφηση
ηλεκτρική.
Πέραν αυτών η Περιφέρεια να κινήσει τις διαδικασίες και για την προμήθεια ειδικών στολών
μιας χρήσης προς προστασία του προσωπικού που έρχεται σε επαφή με πολίτες, που
έχουν ύποπτα κρούσματα

 Να οργανωθεί υπαίθρια εθελοντική αιμοδοσία, στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της
μετάδοσης του κορονοϊού σε κλειστούς χώρους. Το Υπουργείο Υγείας απευθύνθηκε στην
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Αυτοδιοίκηση β΄ βαθμού για την πραγματοποίηση αιμοληψιών εκτός Νοσοκομείων, επειδή τις
τελευταίες ημέρες παρατηρείται οξεία μείωση των αποθεμάτων αίματος στη χώρα. Αυτό
οφείλεται στη δυσκολία των εθελοντών αιμοδοτών να μεταβούν στα Νοσοκομεία λόγω του
φόβου μετάδοσης του ιού, αλλά και των μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό της
πανδημίας του κορονοϊού.

 Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Διευθύνσεις
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Στερεάς ως
εποπτεύουσες αρχές των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων, κατόπιν οδηγιών του
Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής και στα πλαίσια της προφύλαξης
της ευάλωτης ομάδας των ηλικιωμένων, να συστήνει στις ΜΦΗ που λειτουργούν στη χωρική
αρμοδιότητα της Περιφέρειας μέτρα, ελέγχους και ενέργειες χρηματοδοτικής στήριξης των
μονάδων αυτών.

 Να καταγραφούν σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες Δήμων και φορέων διαχείρισης τα
προβλήματα και οι ανάγκες των χώρων υποδοχής προσφύγων, ώστε να μην υπάρχουν
προβλήματα εντός και εκτός των χώρων αυτών.

 Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους - γιατρούς, νοσηλευτές,
παραϊατρικό, διοικητικό προσωπικό- που υπηρετεί με φιλότιμο και αυταπάρνηση.

Γ) Βάση του ΦΕΚ 55(11-03-20) δίνεται η δυνατότητα για επιτάχυνση των διαδικασιών
προμηθειών, αποφάσεων του ΠΣ και της ΟΕ για την λήψη μέτρων, αλλά και μέτρων για τους
εργαζόμενους και τις ευπαθείς ομάδες. Μέτρα που μπορούν να αρχίσουν άμεσα με
συνεργασία των αρμόδιων υγειονομικών υπηρεσιών. Ειδικότερα:

 Άρθρο 10: Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη
διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η
λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και
των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει
χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του
άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο
τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι
συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. 2. Κατά το χρονικό διάστημα
αναστολής λειτουργίας νομικών προσώπων ή υπηρεσιών των ΟΤΑ, λόγω των μέτρων
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, το προσωπικό τους απασχολείται σε άλλη
υπηρεσία του ίδιου νομικού προσώπου με απόφαση του οικείου Προέδρου ή σε άλλη υπηρεσία
του οικείου ΟΤΑ ή άλλου νομικού προσώπου αυτών, με απόφαση, κατά περίπτωση, του οικείου
δημάρχου ή περιφερειάρχη. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ωράριο εργασίας του
υπαλλήλου, καθώς και η τυχόν ανάθεση συναφών καθηκόντων άλλου κλάδου για την
εξυπηρέτηση των υπηρεσιών. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει αναλόγως και για τους
απασχολούμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου έργου ή συμβάσεις έργου.

3α. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων της παρ. 1, για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών,
συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να
αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
β. Η κατά την περ. α’ ανάθεση δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας
Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν
επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του
προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό
συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρούσας
παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ. 4. Η προθεσμία της
παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/ 2019 (Α’ 204) παρατείνεται από τη λήξη της έως τις

ΑΔΑ: ΩΩ0Ψ7ΛΗ-ΙΑΞ



9

30.6.2020. 5. Δαπάνες ΟΤΑ που προκύπτουν από την ακύρωση συνεδριακών εκδηλώσεων
λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
θεωρούνται νόμιμες και κανονικές και εκκαθαρίζονται σε βάρος των οικείων προϋπολογισμών.

 Άρθρο 17: Προσωπικό κλάδων υγείας

2. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού
COVID-19 δύναται να προσλαμβάνεται επικουρικό ιατρικό, νοσηλευτικό, λοιπό βοηθητικό και
πάσης φύσεως προσωπικό, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, για τα νοσοκομεία του
ΕΣΥ, τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους εποπτευόμενους φορείς του
Υπουργείου Υγείας, χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ
33/2006, όπως ισχύει και η εκ των προτέρων ανάληψη δέσμευσης πίστωσης των φορέων.

 Άρθρο 18: Διάθεση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας δύναται να διατίθεται προς χρήση
ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός από ένα νοσοκομείο ή φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας σε άλλο
νοσοκομείο ή φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας αρμοδιότητας διαφορετικών Υγειονομικών
Περιφερειών (ΥΠΕ) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του
κορωνοϊού COVID-19, με ανώτατο χρονικό διάστημα διάθεσης προς χρήση ενός εξαμήνου και
δυνατότητα παράτασης για ένα εξάμηνο ακόμα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών
Υγείας. 2. Με απόφαση του Διοικητή ΥΠΕ δύναται να διατίθεται ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός
προς χρήση από ένα νοσοκομείο ή φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας σε άλλο νοσοκομείο ή
φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας της ΥΠΕ αρμοδιότητάς του για την αντιμετώπιση εκτάκτων
αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 με ανώτατο χρονικό διάστημα
διάθεσης προς χρήση ενός εξαμήνου και δυνατότητα παράτασης για άλλο ένα εξάμηνο με
απόφαση του Διοικητή ΥΠΕ’’.

Στα πλαίσια της ανωτέρω συζήτησης, ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Ο πραγματικός κίνδυνος
προέρχεται από τις τραγικές ελλείψεις του συστήματος Υγείας, που ήταν γνωστές πριν από την εμφάνιση
του κορονοϊού, αποτέλεσμα της αντιλαϊκής πολιτικής που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις, με βάση και
τις κατευθύνσεις της Ε.Ε.

Η λήψη των αναγκαίων μέτρων απαιτεί εναντίωση στις δεσμεύσεις της Ε.Ε. και στην πολιτική
υπέρ των μονοπωλιακών ομίλων. Ο λαός δεν μπορεί ούτε πρέπει να πληρώσει ξανά! Να πάρει τις τύχες
στα χέρια του.
1. Απαιτούνται εδώ και τώρα έκτακτα μέτρα προστασίας της υγείας του λαού μας.
2. Τα αναγκαία μέτρα περιορισμού και πρόληψης στον πληθυσμό, για να εφαρμοστούν υποχρεωτικά,
πρέπει να συνοδεύονται και με αντίστοιχα μέτρα προστασίας των εισοδημάτων και των δικαιωμάτων των
ίδιων των εργαζομένων.
3. Να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα έκτακτης οικονομικής στήριξης των εργαζομένων και των λαϊκών
στρωμάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα επιπρόσθετα προβλήματα που δημιουργούνται.
4. Επιπρόσθετα μέτρα χρειάζεται να παρθούν στο χώρο της Εκπαίδευσης, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν με κρατική ευθύνη μια σειρά από προβλήματα που προκύπτουν από την αναγκαία
απόφαση για κλείσιμο των εκπαιδευτικών δομών.

Ειδικά για την Στερεά Ελλάδα, ζητάμε :
I. Άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, πλήρους και

αποκλειστικής απασχόλησης, προκειμένου να στελεχωθούν πλήρως όλα τα δημόσια Κέντρα
Υγείας, νοσοκομεία, εργαστήρια και το ΕΚΑΒ. Να ανοίξουν όλες οι κλειστές κλίνες ΜΕΘ και οι
ανενεργές δομές υγείας.

II. Να μονιμοποιηθεί τώρα όλο το προσωπικό που εργάζεται με ελαστικές σχέσεις εργασίας,
επικουρικοί, ορισμένου χρόνου κ.λπ. χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

III. Άμεσα να λειτουργήσουν σε 24ωρη βάση όλες οι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για
την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων.

IV. Να εξασφαλιστεί η προμήθεια όλων των δημόσιων μονάδων υγείας σε φάρμακα, υγειονομικό
υλικό, είδη υγιεινής.

V. Τα ενδεικνυόμενα υλικά προφύλαξης (μάσκες, σαπούνια, αλκοολούχα αντισηπτικά κ.λ.π.) να
διατεθούν από το κράτος δωρεάν στον πληθυσμό και ιδιαίτερα σε όλους τους χώρους που
υπάρχει συγχρωτισμός. Να παταχτεί η αισχροκέρδεια.
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VI. Να εξασφαλιστεί η ιατρική παρακολούθηση, η επαρκής υγιεινή και διατροφή σε προνοιακά
ιδρύματα, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, στα σχολεία και τις σχολές, στις
στρατιωτικές μονάδες, στις προσφυγικές δομές.

VII. Να πάρει όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα Υγείας και Ασφάλειας για τους χώρους δουλειάς και
ιδιαίτερα για τις μονάδες υγείας, στο πλαίσιο της εργοδοτικής ευθύνης και να καλυφθούν όλα τα
κενά σε γιατρούς εργασίας και τεχνικούς ασφαλείας. Άμεση και επίσημη ενημέρωση όλου του
προσωπικού, όλων των κλάδων των μονάδων υγείας.

VIII. Να αυξήσει τα δρομολόγια όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς για αποφυγή του συνωστισμού,
ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής.

IX. Να εξασφαλίσει πρόσθετες άδειες με πλήρεις αποδοχές και ασφάλιση:
 Σε όσους εργαζόμενους αρρωσταίνουν, προκειμένου να αναρρώσουν και για πρόληψη

της διασποράς.
 Σε ένα μέλος της οικογένειας που έχει άρρωστο παιδί ή ηλικιωμένο ή αν είναι κλειστό το

σχολείο ή ο βρεφονηπιακός σταθμός.
Τα μέτρα αυτά αποτελούν προτεραιότητα... Δεν μπορεί να υπάρξει αναμονή… Κανένας

συμβιβασμός με τις ανάγκες της οικονομίας των επιχειρηματικών ομίλων και των κερδών τους, την
επιδημία που σαρώνει κοινωνικά δικαιώματα και ανάγκες. Όλα αυτά να στηριχθούν αποκλειστικά σε
δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς να αφήνουν κανένα περιθώριο ανάπτυξης επιχειρηματικότητας και ιδιωτικό-
οικονομικών κριτηρίων.

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

Ο κ. Σπανός ενημέρωσε ότι η Περιφέρεια έλαβε από το υπουργείο Εσωτερικών έγγραφη
ενημέρωση για ένα κονδύλι 382.000 €, που θα διατεθεί για την πρόληψη και αντιμετώπιση του
κορονοϊού. Στη συνέχεια, ανέφερε συνοπτικά κάποιες δράσεις, στις οποίες θα διατεθεί ένα ποσό από το
εν λόγω κονδύλι. Παράλληλα, ενημέρωσε τα μέλη για την επαφή που είχε με τον Διοικητή της 5ης ΥΠΕ
κ. Φώτη Σερέτη, ώστε η Περιφέρεια να βοηθήσει και να καλύψει κάποιες ανάγκες λόγω του κορονοϊού.
Ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ αποδέχθηκε τη συμβολή της Περιφέρειας και συμφώνησε με την αγορά και
διάθεση κάποιων αναλωσίμων καθώς και ενός μικρού οικίσκου, προκειμένου να τοποθετηθεί στο
Νοσοκομείο της Άμφισσας.

Ο κ. Τασιός ανέλυσε τις δράσεις, όπου θα διατεθούν για αρχή κάποια χρήματα από το εν λόγω
κονδύλι.

Ο κ. Σπανός ζήτησε και εξασφάλισε τη σύμφωνη γνώμη των μελών, ώστε να μπορούν να
κάνουν τροποποίηση του προϋπολογισμού, προκειμένου να γίνουν οι ανάλογες ενέργειες.

Ο κ. Σιαλμάς ανέφερε ότι θα στηρίξουν τον όποιο τρόπο επιλεγεί για τη διάθεση των χρημάτων
λόγω κατεπείγοντος.

Κατά την συζήτηση του έκτακτου θέματος η κα. Μπατζελή τόνισε ότι: “το πόσο των
380.000 €, το οποίο έχει κατανεμηθεί στην Περιφέρειά μας, πρέπει να εγγραφεί στον τακτικό
προϋπολογισμό, να μην κατανεμηθεί ανά Περιφερειακή Ενότητα, αλλά να το διαχειρίζεται ο
Περιφερειάρχης. Η κατάσταση είναι δύσκολη και για αυτό ως Περιφέρεια πρέπει να σχεδιάσουμε και να
δρομολογήσουμε μία σειρά παρεμβάσεων, ώστε με σύνεση, συλλογικότητα και ψυχραιμία να
βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας και τις υγειονομικές δομές μας. Η πρότασή μας και με νέες
παρεμβάσεις στήριξης έρχονται να ανταποκριθούν στις ανάγκες που προκύπτουν με τις εξελίξεις και η
λίστα αυτή είναι λογικό να συμπληρώνεται συνεχώς. Βάρος πρέπει να δοθεί σε κοινωνικές ομάδες που
δεν έχουν προσβασιμότητα σε υγιεινή, όπως οι πρόσφυγες και το προσωπικό που εργάζεται στους
χώρους αυτούς, στις Μονάδες Φροντίδας των Ηλικιωμένων, την κάλυψη των εξόδων για το τεστ
κοροναϊού σε ειδικές περιπτώσεις, αλλά και η προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού.”

Ο κ. Αναγνωστάκης ανέφερε ότι θα πρέπει να προνοήσουν για τους υπαλλήλους και να δουν
και κάποιες νέες μεθόδους εργασίας. Θα πρέπει αυτό το ποσό να διατεθεί σωστά και να εποπτεύεται η
κατανομή των χρημάτων κεντρικά από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη. Επίσης, οι δαπάνες να είναι προς
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όφελος της κοινωνίας μας.
Στη βάση όλων αυτών και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:
1) Την 2η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού, έτους 2020, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

ως εξής:

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ)

Στον τακτικό προϋπολογισμό αυξάνεται o KAE εσόδου 1252.06 «Έσοδα από ΚΑΠ εκτός των ανωτέρω
περιπτώσεων» κατά 385.000,00€ και ισόποσα αυξάνεται ο ΚΑΕ εξόδου 5152 «Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής
σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)», λαμβάνοντας υπόψιν την υπ'αριθμ. 18169/13-3-2020 απόφαση του
Γενικού Δ/ντη Οικονομικών Τ.Α. και Αναπτυξιακής Πολιτικής, περί έκτακτης κατανομής για κάλυψη αναγκών για
την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19.

ΕΣΟΔΑ Τ.Π. 2020
ΑΥΞΗΣΗ (Α)
Ε.Φ. ΚΑΕ ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ

Σ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

01.073 1252.06 385.000,00 € 0,00 € 385.000,00
€

Εγγραφή ν.1

ΣΥΝΟΛ
Ο

385.000,00 € 0,00 € 385.000,00
€

ΕΞΟΔΑ Τ.Π. 2020
ΑΥΞΗΣΗ (Α)
Ε.Φ. ΚΑΕ ΠΟΣΟ ΑΡΧΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ

Σ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

01.073 5152 385.000,00 € 20.000,00 € 405.000,00
€

Εγγραφή ν.1

ΣΥΝΟΛ
Ο

385.000,00 € 20.000,00 € 405.000,00
€

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

ΕΣΟΔΑ
Τ.Π.

385.000,00 € ΕΞΟΔΑ Τ.Π. 385.000,00 €

>> 0,00 € >> 0,00 €
ΕΣΟΔΑ
Δ.Ε.

0,00 € ΕΞΟΔΑ Δ.Ε. 0,00 €

>> 0,00 € >> 0,00 €
ΣΥΝΟΛ
Ο

385.000,00 € ΣΥΝΟΛΟ 385.000,00 €
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2) Την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν ως κατωτέρω:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 349

ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο:Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών της
ΠΕ Ευβοίας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η΄ του Ν.3852/2010

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 57077/1860/13-03-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

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

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ

2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1 Προστατευτικές Μάσκες

02.01.073.5152.
01 Δαπάνες

πολιτικής
προστασίας για
έκτακτες δαπάνες

26.420,00

2
Προστατευτικές αδιάβροχες
στολές ΕΝ 14126-Β Τύπου
TYVEK

02.01.073.5152.
01 Δαπάνες

πολιτικής
προστασίας για
έκτακτες δαπάνες

22.560,00

3 Προστατευτικά ματιών

02.01.073.5152.
01 Δαπάνες

πολιτικής
προστασίας για
έκτακτες δαπάνες

10.230,00

4 Προμήθεια οικίσκου
(isobox) διαστ. 2*2 μ.

02.01.073.5152.
01 Δαπάνες

πολιτικής
προστασίας για
έκτακτες δαπάνες

3.850,00

5

Προστατευτικό εξοπλισμό
για προσωπικό κέντρων
φιλοξενίας προσφύγων
(hotspots)

02.01.073.5152.
01 Δαπάνες

πολιτικής
προστασίας για
έκτακτες δαπάνες

15.000,00

6 Μέριμνα για προμήθεια
τεστ

02.01.073.5152.
01 Δαπάνες

πολιτικής
προστασίας για
έκτακτες δαπάνες

30.000,00

7 Υπηρεσίες απολύμανσης
κτιρίων

02.01.073.5152.
01 Δαπάνες

πολιτικής
προστασίας για
έκτακτες δαπάνες

16.000,00

124.060,00
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αποφασίζει ομόφωνα

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 350

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 9/09-03-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 9/09-03-2020 πρακτικό συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 351

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «ΠεριφέρειαςΣτερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τριμελές Θ’ Τμήμα) σχετικά με την έφεση του Δημητρίου Μπλάνη κλπ
(συν.4).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (ΤΤ.)18024/97/10-03-2020
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς για το εν λόγω θέμα ανέφερε: “Οι συγκεκριμένοι άσκησαν ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
Πειραιά Έφεση κατά της Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία απορρίφθηκε η
Προσφυγή τους, με την οποία ζητούσαν να ακυρωθούν αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με την άδεια λειτουργίας μικτού πρατηρίου υγρών
καυσίμων και υγραερίου.
Δεν έχουμε αντίρρηση στην εισήγηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

Α/Α ΔΙΑΓΩΝ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ
Ο

ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

Διαπραγμάτευση άγονων
δρομολογίων

ηλεκτρονικού διαγωνισμού
(12-10-2017)

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ Ν.
ΕΥΒΟΙΑΣ

216.723,49 473/10-03-2020

19SYMV005171275
19SYMV005171325
19SYMV005171355
19SYMV005979692
19SYMV006102013

2

Διαπραγμάτευση άγονων
δρομολογίων

ηλεκτρονικού διαγωνισμού
(12-10-2017)

ΚΟΥΦΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 368 2.805,91 39/15-01-2020 2/9-

3-2020 (ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ)

19SYMV005163324
19SYMV005163492
19SYMV006085527

3

Διαπραγμάτευση άγονων
δρομολογίων

ηλεκτρονικού διαγωνισμού
(12-10-2017)

ΚΑΠΟΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

311
781 1.375,35

33/15-01-2020
2/15-01-2020
(ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ)

19SYMV005207836
19SYMV005207878

ΑΔΑ: ΩΩ0Ψ7ΛΗ-ΙΑΞ
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αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον Ευάγγελο Ταραρά του
Δημητρίου, δικηγόρο Λαμίας [ΑΜ. Δ.Σ. Λαμίας: 107], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού Λεωνίδου αρ. 5, ο
οποίος να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τριμελές Θ’ Τμήμα), στη δικάσιμο της
18ης Μαρτίου 2020ήσε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 17
Ιανουαρίου 2019 και με αριθμό δικογράφου ΕΦ285/28 Φεβρουαρίου 2019 Έφεσή πουάσκησε ο
Δημήτριος Μπλάνης κλπ (συν. 4), συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς
και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζειτην αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 661 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (=
158,64), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 819,64 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή ποσού
[80€ Χ 4 =] 320€, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον δευτεροβάθμιου δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.
- Σύνολο αμοιβής 661 ευρώ

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 352

ΘΕΜΑ 3ο:Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου της με αριθμ. Α700/2019 απόφασης του Α’ Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.83/51417/10-03-2020
έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “ Πρόκειται για πρόστιμο ύψους 7.000 ευρώ στο supermarket ΓΑΛΑΞΙΑ, διότι
δεν είχε κανονικά δελτία αποστολής και τιμολόγια για την προμήθεια πατάτας και πιπεριάς….
Δεν συμμεριζόμαστε την άποψη της εισήγησης, που προτείνει να σταματήσουμε τις παρεμβάσεις μας μια
και εκτιμά πως δεν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι….
Για αυτό προτείνουμε να προσφύγουμε σε δεύτερο βαθμό διεκδικώντας το πρόστιμο, που προέκυψε
ύστερα από έλεγχο επιτροπής.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Τη μη άσκηση οιουδήποτε ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό Α700/2019 Απόφασης του Α΄ Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου.

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 353

ΘΕΜΑ 4ο:Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου της με αριθμ. Α699/2019 απόφασης του Α’ Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.92/54551/10-03-2020
έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε : “Πρόκειται για πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ στο super market ΓΑΛΑΞΙΑ, που
επιβλήθηκε ύστερα από αγορανομικό έλεγχο….
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση μείωσε το πρόστιμο σε 3.000 και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο το διατήρησε
σε αυτό το ύψος.
Συμφωνούμε να μην προσφύγουμε στο εφετείο, εφόσον το ποσόν είναι κάτω από 5.000 και ευρίσκεται
εκτός των ορίων εξέτασης του από δευτεροβάθμιο δικαστήριο…….κατά τις προβλέψεις του νόμου.”

ΑΔΑ: ΩΩ0Ψ7ΛΗ-ΙΑΞ
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Τη μη άσκηση οιουδήποτε ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό Α699/2019 απόφασης του Α΄ Τμήματος
του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 354

ΘΕΜΑ 5ο:Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου της με αριθμ. Α701/2019 απόφασης του Α’ Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.54382/91/10-03-2020
έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε : “Πρόκειται για πρόστιμο ύψους 13.000 ευρώ στο super market ΓΑΛΑΞΙΑ,
που επιβλήθηκε ύστερα από αγορανομικό έλεγχο για συγκεκριμένες παραβάσεις.….
Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο μείωσε το πρόστιμο σε 11.000 ευρώ… αφού δέχτηκε σαν παράβαση την μη
αναγραφή σε διάφορα είδη της παρτίδας παραγωγής και της προέλευσης….
Σε αυτή την εξέλιξη η Εταιρεία έκαμε έφεση…με διάφορες δικαιολογίες…
Επειδή δεν συμφωνούμε, πως, η εκτίμηση του νομικού συμβούλου για αβάσιμες επιδιώξεις μιας
παρέμβασης, σε δεύτερό βαθμό, της Περιφέρειας είναι ορθή…. Αντιπροτείνουμε συνέχιση της δικαστικής
διεκδίκησης του προστίμου των 11.000 ευρώ και φυσικά τον διορισμό δικηγόρου.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Τη μη άσκηση οιουδήποτε ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό Α701/2019 απόφασης του Α΄ Τμήματος
του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 355

ΘΕΜΑ 6ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τριμελές Θ’ Τμήμα) σχετικά με την έφεση της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.”

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (ΤΤ.)18022/95/10-03-2020
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Η Τράπεζα ζητά να υποχρεωθεί η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» να της
καταβάλει το ποσό των 133.992 ευρώ.
To ποσό αυτό της οφείλεται σαν 2η δόση επιχορήγησης, που θα λάμβανε η εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΕ», μετά την υπαγωγή της στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004,
εφόσον βγήκε σε πλειστηριασμό λόγω χρεών……
Δεν έχουμε αντίρρηση στην εισήγηση για διορισμό δικηγόρου.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον Ευάγγελο Ταραρά του
Δημητρίου, δικηγόρο Λαμίας [ΑΜ. Δ.Σ. Λαμίας: 107], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού Λεωνίδου αρ. 5, ο
οποίος να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τριμελές Θ’ Τμήμα), στη δικάσιμο της
18ης Μαρτίου 2020ήσε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 23
Ιανουαρίου 2019 και με αριθμό δικογράφου ΕΦ286/28 Φεβρουαρίου 2019 Έφεσή που η άσκησε
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ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.”, συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του
απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζειτην αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 661 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (=
158,64), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 819,64 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή ποσού
[80€ Χ 4 =] 320€, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, λαμβανομένης
υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.

- Σύνολο αμοιβής 661 ευρώ.

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 356

ΘΕΜΑ 7ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (ΤΤ.)52162/268/10-03-2020

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

Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι: “Πρόκειται για αίτημα της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας με σκοπό την νομική διερεύνηση και παροχή γνώμης σχετικά με τη
δυνατότητα πληρωμής της εταιρείας με την επωνυμία “ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΤΒΕΕ”, λόγω διάλυσης της.
Αφορά οφειλή της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, κατόπιν Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Άμφισσας.
Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,την Φωτεινή Κουτσούκου,
Δικηγόρο Άμφισσας, κάτοικο Άμφισσας, επί της οδού Καραϊσκάκη 76, η οποία, αφού λάβει υπόψη τις
σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, καθώς και τις απόψεις της αρμόδιας
υπηρεσίας, λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη δυνατότητα πληρωμής της εταιρείας με την επωνυμία
“ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΤΒΕΕ”, λόγω διάλυσης της εταιρείας για οφειλή της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”,
κατόπιν της έκδοσης της με αριθμό 11/ΔΠ10/2017 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Άμφισσας.

(ii) Καθορίζειτην 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 ποσό80 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.

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 357

ΘΕΜΑ 8ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «ΠεριφέρειαςΣτερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τριμελές Θ’ Τμήμα) σχετικά με την έφεση της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΑΕ».
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (ΤΤ.)22077/129/10-03-2020

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

ΑΔΑ: ΩΩ0Ψ7ΛΗ-ΙΑΞ
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Ο κ. Χρονάς επεσήμανε : “ Αφορά πρόστιμο για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας….
Δεν έχουμε αντίρρηση στην εισήγηση για διορισμό δικηγόρου.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,την Ειρηνή Μωϋσιάδου του
Πολυχρόνη, δικηγόρο Λαμίας [ΑΜ. ΔΣ. Λαμίας: 217],κάτοικο Λαμίας, επί της οδού Καποδιστρίου αρ. 16,
η οποία να την εκπροσωπήσειστο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τριμελές Θ’ Τμήμα), στη δικάσιμο της
18ης Μαρτίου2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 7
Ιανουαρίου 2019 και με αριθμό δικογράφου ΕΦ283/28 Φεβρουαρίου 2019 Έφεσή πουη άσκησε
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΑΕ»,συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά ναπράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται, για
την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζειτην αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ.376/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,στο ποσό των 661 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (=
158,64), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή καιΦ.Π.Α] 819,64 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :
- Παράσταση και υπόμνημα 341 ευρώ [256€ παράσταση συν 85 € υπόμνημα], μεβάση τον πίνακα του
παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα,ήτοι αμοιβή ποσού [80€ Χ
4 =] 320€, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιονδευτεροβάθμιου δικαστηρίου, λαμβανομένης υπόψη
της φύσης της υπόθεσης και τουαντικειμένου αυτής.
- Σύνολο αμοιβής 661 ευρώ

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 358

ΘΕΜΑ 9ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης.
Ο κ. Χρονάς για το εν λόγω θέμα επεσήμανε τα εξής: “Πρόκειται για αίτημα της Διεύθυνσης Διοικητικού -
Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για νομική διερεύνηση και παροχή γνώμης, σχετικά
με τη δυνατότητα να γίνει αποδεκτό το αίτημα του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων προς την “Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας” για την παραχώρηση χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των κήπων Αλιάρτου.
Το ζήτημα που τίθεται, σύμφωνα με την υπάρχουσα εμπειρία, μπορεί να αντιμετωπισθεί με
προγραμματική σύμβαση, που μπορεί να καταρτισθεί ύστερα από ολοκληρωμένη μελέτη που σχετίζεται
με τα σχέδια αξιοποίησης της Κωπαίδας.…..
Οι «Κήποι Αλιάρτου» και η φυσική τους συνέχεια, νότια-νοτιοδυτικά είναι μια περιοχή περίπου 140
στρεμμάτων , η οποία αποτελεί ένα μοναδικό στην Ελλάδα βοτανολογικό κήπο, μέσα στον οποίο
βρίσκονται αγροτοβιομηχανικά κτίσματα, κατοικίες και κτίρια διοίκησης τα οποία κατασκεύασε η αγγλική
εταιρεία αποξήρανσης της λίμνης Κωπαίδας.
Τα κτίρια αυτά κηρύχθηκαν διατηρητέα με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού από το 1991.
Από το 1953 ανήκουν στον Οργανισμό Κωπαίδας, φορέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
Το διατηρούμενο μέχρι σήμερα αγροτοβιομηχανικό συγκρότημα της εταιρείας «Lακe Cοραίs Cο» στην
Αλίαρτο, σε συνδυασμό με το συγκρότημα των «Κήπων» που περιλαμβάνει και τις κατοικίες των Άγγλων
στελεχών της εταιρείας, αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα αγροτοβιομηχανικής αρχιτεκτονικής.
Οι «Κήποι» βρίσκονται στην καρδιά της πόλης της Αλιάρτου και αποτελούν πνεύμονα πρασίνου, χώρο
αναψυχής, και ιστορικής κληρονομιάς και μνήμης για τους Δημότες, αλλά και τους επισκέπτες της πόλης.
Κατά την άποψή μας, δεν χρειάζεται διορισμός δικηγόρου….. Αλλά αποσαφήνιση της πολιτικής
βούλησης της Περιφέρειας για το μέλλον της Κωπαίδας.
ΝΑ ΑΝΑΒΛΗΘΕΙ Η ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ.”

Η κα Μπατζελή ανέφερε τα εξής: “Έχουμε ζητήσει να συζητηθεί ο γενικός σχεδιασμός ανάπτυξης της
Κωπαΐδας και εγγράφως με θέματα που πρέπει να αναπτύξουμε. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο έχει
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σχεδιασμό για την σύσταση τμήματος βιολογικών προϊόντων στην Αλίαρτο. Ο χώρος που έχει
διαμορφωθεί ήδη από τον Δήμο είναι εξαιρετικός και έχει επισκεψιμότητα. Οι κήποι Αλιάρτου που είναι
τμήμα του μεγάλου συγκροτήματος του πρ. Οργανισμού Κωπαΐδας αποτελούν πολιτιστικό, παραγωγικό
και ιστορικό χώρο για την περιοχή και αναπτυξιακή πρόκληση για την Περιφέρεια. Η περιφέρεια πρέπει
να κάνει τον γενικό αναπτυξιακό σχεδιασμό και των χώρων αυτών και για ότι αφορά την χρήση από τον
Δήμο-κατόπιν και νομικής γνωμάτευση εμείς δεν έχουμε πρόβλημα η χρήση να είναι στον Δήμο οποίος
άλλωστε έχει κάνει και ενέργειες οι οποίες και πρέπει να κατοχυρωθούν.”

Ο κ. Αναγνωστάκης ανέφερε ότι θα μπορούσαν να δώσουν τη δυνατότητα της νομικής γνωμοδότησης
και θα μπορούν να τα δουν όλα τα υπόλοιπα σε δεύτερη βάση

Ο κ. Σιαλμάς ανέφερε ότι δεν λένε όχι στο Δήμο αλλά επισημαίνουν ότι θα πρέπει να προηγηθεί η μελέτη
που θα αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση των ακινήτων.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σύμφώνησαν το θέμα να αποσυρθεί

ΘΕΜΑ 10ο:Διορισμός δικαστικού επιμελητή για την διενέργεια επίδοσης.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Οικ.)53998/272/10-03-2020

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

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» άσκησε ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς Έφεση απόφασης του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς, με την οποία υποχρεώθηκε να
καταβάλει στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο
“ΕΛΤΑ” το ποσό των 15.561 ευρώ για την πώληση προϊόντων στην πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Βοιωτίας.
Αν χρωστάμε αυτό το ποσόν….
Αν πράγματι στάλθηκαν οι ευχετήριες κάρτες…… Δεν υπάρχει λόγος να ασκήσουμε έφεση.
Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι αν δεν υπήρξε έγκριση σκοπιμότητας της αποστολής των καρτών να
καταλογίσουμε το ποσόν σε αυτόν που έδωσε εντολή.”

Ο κ. Σιαλμάς ανέφερε “ότι δεν θα έπρεπε τα χρήματα των φορολογουμένων της Νομαρχίας τότε
της Περιφέρειας τώρα να καταναλώνονται σε δημόσιες σχέσεις... θα πρέπει να ελεγχθεί το γεγονός ότι
σε περίπτωση που έχουμε καταδικαστική απόφαση η πληρωμή των χρημάτων να καταλογιστεί σε
αυτόν που έκανε τη διαδικασία. Θα πρέπει να ζητηθούν ευθύνες από αυτόν που παράτυπα έκανε αυτή
τη δαπάνη.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i)Διορίζει τον Χρήστο Πολύζο, δικαστικό επιμελητήτου Εφετείου Αθηνών, κάτοικο Αθηνών επί της
οδού Στουρνάρη, αρ. 39, με την εντολή να επιδώσει την από 13 Ιουνίου 2018 και με αριθμό κατάθεσης
δικογράφου ΕΜ41/19 Έφεση στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ” και
το διακριτικό τίτλο “ΕΛΤΑ” , έτσι ώστε να λάβει γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες.

(ii)Καθορίζειτην αμοιβή του ανωτέρω δικαστικού επιμελητή, στο ποσό των 35 ευρώ συν ΦΠΑ 24%
(= 8,40), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 43,40 ευρώ.

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 359

ΘΕΜΑ 11ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «ΠεριφέρειαςΣτερεάς Ελλάδας», στο
Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας σχετικά με την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Κωνσταντίνου
Νταλαβέρη.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (ΤΤ.)27355/153/10-03-2020

έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Ο ενδιαφερόμενος άσκησε Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων κατά της
“Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, με την οποία αιτείται να υποχρεωθεί η τελευταία να παραλάβει έργο
κυκλοφοριακής σύνδεσης του οικοπέδου του - εντός του οποίου διατηρεί επιχείρηση εστίασης - με την
επαρχιακή οδό αρ. 41 ………… το οποίο η αρμόδια υπηρεσία κατόπιν αυτοψίας δεν παρέλαβε.
Πριν αποφασίσουμε οφείλουμε να ζητήσουμε την γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας…..”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(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 να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας στη δικάσιμο της 26ης Μαρτίου
2020ήσε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 20 Ιανουαρίου 2020 και
με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 63/Ασφ/22/20 Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρωνπου άσκησε ο
Κωνσταντίνος Νταλαβέρης, συντάσσοντας σημείωμα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και
γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζειτην αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 396 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (=
95,04), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 491,04 ευρώ, η οποία προκύπτει ως εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 236 ευρώ [134€ παράσταση συν 102 € σημείωμα], 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 αμοιβής396ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 360

ΘΕΜΑ 12ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησηςγια την
πρόσληψη εποχικού προσωπικού.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Οικ.)31913/179/11-02-2020
έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Με έγγραφα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας διαβιβάστηκαν αιτήματα των Τ.Ο.Ε.Β. Ανθήλης, Αμουρίου –
Λιανοκλαδίου – Ζηλευτού και Φακίτσας, σχετικά με την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου, ζητώντας γνωμοδότηση σχετικά με την αναγκαιότητα της εν λόγω
πρόσληψης.
Κατά την γνώμη μας….. Δεν χρειάζεται διορισμός Νομικού Συμβούλου….. Είναι απολύτως αναγκαία η
πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση των αναγκών της άρδευσης, που είναι μόνιμες και
σταθερές για κάθε χρονιά…. Συνεπώς δεν χρειάζεται ΕΚΤΑΚΤΟ προσωπικό…. Αλλά μόνιμο….
Ταυτόχρονα, προκύπτει ζήτημα για την αποσαφήνιση του μέλλοντος των ΤΟΕΒ και φυσικά η ενοποίηση
του συστήματος άρδευσης από τις υπάρχουσες δημόσιες γεωτρήσεις.
Για όλα αυτά χρειάζεται ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ και όχι νομική συμβουλή.”

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 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 αρμόδιες
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υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να γνωμοδοτήσει σχετικά με την αναγκαιότητα
πρόσληψης προσωπικού στους προαναφερόμενους Τ.Ο.Ε.Β.

(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 160 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (=
38,40), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 198,40 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 μία (1) ώρα, με ποσό80 ευρώ, λόγω της φύσης του
ερωτήματος.

- Σύνολο αμοιβής 160 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 361

ΘΕΜΑ 13ο:Λήψη απόφασης για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 48578/78/06-03-2020 έγγραφο

του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Πρόκειται για μικρή ζημιά αυτοκινήτου, που προκλήθηκε από βλάβη του οδικού
δικτύου. Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει επίλυση εξωδικαστικά της προεκτιθέμενης διαφοράς, διά της καταβολής από την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στην ιδιοκτήτρια του βλαβέντος αυτοκινήτου, Δήμητρα Γκίκα, του
συνολικού ποσού των 34,01 ευρώ (στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%), σε πλήρη και ολοσχερή
εξόφληση της ζημίας που υπέστη το αυτοκίνητό της, λόγω του προαναφερομένου συμβάντος, όπως το
ύψος της ζημίας αυτής προκύπτει από το υποβληθέν τιμολόγιο αγοράς ανταλλακτικού, με την
παράλληλη υπογραφή υπ' αυτής δήλωσης περί πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης της και
παραίτησής της από κάθε άλλη αξίωση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 362

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση του 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδικού
δικτύου ΔΕ Δομνίστας»προϋπολογισμού 800.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίαςκαι κατακύρωση της
σύμβασης

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 47575/490/03-03-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το 2ο Πρακτικό (19-02-2020) της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώνει την σύμβαση, στην
εργοληπτική επιχείρηση «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 363

ΘΕΜΑ 15ο :Έγκριση Παράτασης προθεσμίας του έργου:«Τσιμεντόστρωση Προαυλίου Χώρου
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Δημοτικού Σχολείου Γαρδικίου» αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε/Π.Σ.Ε Τακτικών ΚΑΠ με ΚΑΕ: 9779»,
προϋπολογισμού 20.000,00 € με ΦΠΑ., Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 49687/2253/10-03-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Χορηγεί παράταση της συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του
αναδόχου,κατά δύο μήνες (έως 25-5-2020), του έργου: «Τσιμεντόστρωση Προαυλίου Χώρου
Δημοτικού Σχολείου Γαρδικίου» Τακτικών ΚΑΠ με ΚΑΕ.: 9779», προϋπολογισμού 20.000,00 €
με ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 364

ΘΕΜΑ 16ο :Έγκριση δημοπράτησης του έργου: Κατασκευή νέου αντλιοστασίου λυμάτων στην επέκταση
του σχεδίου πόλεως Μαντουδίουλόγω καταστροφής του υφιστάμενου από την θεομηνία
<<Ζορμπάς>>,Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 53686/1589/10-03-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε . Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:

 Τη δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΟΓΩ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ «ΖΟΡΜΠΑΣ», με συνοπτικό
διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με ενιαίοποσοστό έκπτωσης (άρθρο 117
Ν.4412/2016).

 Τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, δια του Προϊσταμένου της, να 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, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 365

ΘΕΜΑ17ο: Έγκριση από την Προϊσταμένη Αρχή της συνέχισης και αποπεράτωσης των εργασιών των
έργων «Συντήρηση οδικού δικτύου Βόρειας Εύβοιας για το έτος 2017» & «Συντήρηση Εθνικού και
Επαρχιακού οδικού δικτύου Βόρειας Εύβοιας για τα έτη 2018-2019 (Β΄ Φάση)» από τους κληρονόμους
του αποβιώσαντος αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 4412/2016

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 51404/1527/10-03-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε . Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Πριν από την έναρξη της συζήτησης η κα Μαρία Αναγνώστου δήλωσε αποχή από την
ψηφοφορία δεδομένου ότι είναι κόρη του εκλιπόντος Ιωάννη Αναγνώστου και ανέφερε ότι η ίδια έχει
παραιτηθεί νομικά και πρακτικά από την κοινωνία των κληρονόμων.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Έγκριση της συνέχισης και αποπεράτωσης των εργασιών των έργων με τίτλο «Συντήρηση οδικού
δικτύου Βόρειας Εύβοιας για το έτος 2017» & «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου
Βόρειας Εύβοιας για τα έτη 2018-2019 (Β΄ Φάση)» από την κοινωνία κληρονόμων του αποβιώσαντος
αναδόχου των εν λόγω έργων, που συστάθηκε με την επωνυμία «ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΙΩΑΝΝΗ Ζ.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του
Ν.4412/2016 και δεδομένου ότι σύμφωνα με το από 4-3-2020 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της
ανωτέρω κοινωνίας κληρονόμων και της εργοληπτικής επιχείρησης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ»
γίνεται χρήση του άρθρου 78 του Ν.4412/2016, για την παροχή «Δάνειας Εμπειρίας» και την κάλυψη
των κριτηρίων της απαιτούμενης Τεχνικής & Χρηματοοικονομικής Επάρκειας των εν λόγω έργων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 366

ΘΕΜΑ18ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Δροσιάς»
Π.Ε.Εύβοιας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 53984/1597/10-03-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε . Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

α) Εγκρίνει την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ» προϋπολογισμού 90.000,00 € με Φ.Π.Α. που χρηματοδοτείται από τους
ΚΑΠ-ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ, με ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (παρ. 2.α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016) και με
το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 125 του Ν.4412/2016).

β) Εγκρίνει τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
γ) Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
δ) Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, δια του Προϊσταμένου της, να εκδώσει

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

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

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

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

 Να αποφαίνεται περί της αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για την απόρριψη της
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υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς του, όπως ορίζει το άρθρο 3 παρ. 3.6 της διακήρυξης.
 Να κοινοποιεί στους προσφέροντες, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων όπως αυτός
παράγεται από το υποσύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.α) της διακήρυξης.

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 367

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκρισηαπευθείας ανάθεσης παροχήςυπηρεσιώνγια συμμετοχή τηςΠεριφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στην 7η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών «FOOD EXPO - OENOTELIA 2020», η οποία θα
διεξαχθεί από 16 έως 18 Μαΐου 2020, στο εκθεσιακό κέντρο “Athens Metropolitan Expo”, στα Σπάτα,
προϋπολογισμού έως70.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 46902/1932/04-03-2020
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε., της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Η δαπάνη είναι μεγάλη…..Αναγκαία κρίνεται και η συμβολή των επιμελητηρίων
αλλά και φορέων μεταποίησης…..Αν αυτά δεν διασφαλιστούν….. Δεν συμφωνούμε”

Η κα Μπατζελή ψηφίζει λευκό σε περίπτωση που η χρηματοδότηση είναι από το 20%

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση για τηνπαροχήυπηρεσιών μίσθωσης εκθεσιακού χώρου 380 τ.μ. με 41
ατομικά και 11 ομαδικά έτοιμα περίπτερα,ποσού 62.297,99€ με Φ.Π.Α., στην εταιρεία“FORUM
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”,(ΑΦΜ:998644926, ΔΟΥ: ΦΑΕ Πειραιά, Ταχ.
Δ/νση: Λ. Βουλιαγμένης 328, Αγ. Δημήτριος, Τ.Κ. 17342 - Αθήνα), σύμφωνα με το άρθρο 32 του
Ν.4412/2016, για τη συμμετοχή τηςΠεριφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 7η διεθνή έκθεση τροφίμων και
ποτών“FOOD EXPO - OENOTELIA 2020”, η οποία θα διεξαχθεί από 16 έως 18 Μαΐου 2020, στο
εκθεσιακό κέντρο “Athens Metropolitan Expo”, στα Σπάτα.

Η εν λόγω δαπάνη αναλύεται ως ακολούθως:
 Για τον χώρο εμβαδού 380 τ.μ.:
- 380 τ.μ. Χ 225,00€/τ.μ. = 85.500,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)
 Για 41 εκθέτες της κατηγορίας γενικών τροφίμων και ποτών (οίνος)που θα τοποθετηθούν σε
ατομικά stands:
- 39 εκθέτες Χ 550,00€ = 21.450,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)
- 2 εκθέτες Χ 450,00€ = 900,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)
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 Για 11εκθέτες της κατηγορίας γενικών τροφίμων και ποτών που θα τοποθετηθούν σε ομαδικά
stands:
- 10 εκθέτες Χ 300,00€ = 3.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)
- 1 εκθέτης Χ 200,00€ = 200,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)
 Τα Επιμελητήριαθα καταβάλλουν κόστος συμμετοχής:
- Επιμελητήριο Φθιώτιδας: 5.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)
- Επιμελητήριο Βοιωτίας: 3.500,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)
- Επιμελητήριο Φωκίδας: 1.209,68€ (πλέον Φ.Π.Α.)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΘΕΤΩΝ:
- 21.450,00€ + 900,00€ + 3.000,00€ + 200,00€ + 5.000,00€ + 3.500,00€ + 1.209,68€ = 35.259,68€
(πλέον Φ.Π.Α.)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Σ.Ε.:
- 85.500,00€ - 35.259,68€ = 50.240,32€ (πλέον Φ.Π.Α.)
Συνολικό κόστος: 50.240,32€ + Φ.Π.Α. = 62.297,99€

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί απο τον Ε.Φ. 071, ΚΑΕ 9899 και την υπ’ αριθμ. 1848/24-2-2020
(ΑΔΑ:ΨΗΟ07ΛΗ-ΧΒΥ, ΑΔΑΜ: 20REQ006352846) απόφαση δέσμευσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 368

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση ανάθεσης εργασιών - παραδοτέων της Πράξης «Πολιτιστικές και Δημιουργικές
Βιομηχανίες: Η συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg
Europe - RCIA», με κωδικό έργου 2017ΕΠ35620001 του 2ου Εξαμήνου του 2019 και ειδικότερα των
μηνών Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου (Λήξη της Α Φάσης του έργου) ως νέα παραδοτέα για τα δίμηνα
Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου και Μαρτίου Απριλίου του 2020

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 358/49025/04-03-2020
έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Στη συζήτηση του θέματος παρέστη ο κ. Κων/νος Μελέτης από την Ομάδα του έργου ο οποίος
ενημέρωσε σχετικά με το θέμα τα μέλη της Επιτροπής

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Το Έργο RCIA βασίζεται στην αναγνώριση ΔΗΘΕΝ του υψηλού βαθμού
καινοτομικότητας των επιχειρήσεων που ανήκουν στην Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία και των
δυνατοτήτων που παρουσιάζουν, έχοντας σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη!!!!!!!!!
Στο έργο συμμετέχουν συνολικά εννέα εταίροι από χώρες όπως η Αυστρία, η Δανία, η Λετονία, η
Ισπανία, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Πολωνία και η Ρουμανία.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1,58 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται
κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Europe και κατά 15% από Εθνική Συμμετοχή.
Το περιεχόμενο του αλλά και τα παραδοτέα είναι εντελώς ασαφή…..
Από αυτό δεν προβλέπεται να ωφεληθούν τίποτε οι εργαζόμενοι….
Για αυτό…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε λευκό.

Ο κ. Σιαλμάς συμφώνησε αλλά υιοθέτησε την άποψη του κ. Χρονά για καλύτερη ενημέρωση

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την ανάθεση των κάτωθι εργασιών - παραδοτέων της Πράξης «Πολιτιστικές και Δημιουργικές
Βιομηχανίες: '' Η συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg
Europe- RCIA», όπως προβλέπονται στις σχετικές ανωτέρω συμβάσεις (συνημμένος Πίνακας 1) για τα
εναπομείναντα παραδοτέα του τετραμήνου Ιανουαρίου - Απριλίου του 2020 ως κάτωθι:

Παραδοτέα Ιανουαρίου - Απριλίου
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Α Φάση παράδοσης (1ο
δίμηνο)

Β Φάση παράδοσης(2ο
δίμηνο)

Προετοιμασία του
περιφερειακού σχεδίου
δράσης (α.α. 9)

χ

Προετοιμασία των
συστάσεων πολιτικής (α.α.
5) και (α.α. 11)

χ

Η παραλαβή των παραδοτέων θα γίνει από την επιτροπή ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες: Η συμμετοχή της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg Europe - RCIA», σύμφωνα με την με αριθμ.
189/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω2Υ97ΛΗ-8Ψ2) (Θέμα 51ο - Συγκρότηση
Επιτροπών, Αριθμ. Πρακτικού 4)

Η συγκεκριμένη επιτροπή καλείται κατά τον έλεγχο και την παραλαβή των παραδοτέων να
προβεί σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή
αντικειμένου των συμβάσεων, να συντάξει τα σχετικά πρωτόκολλα, να παρακολουθήσει και να ελέγξει
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των αναδόχων,

Οι Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των παραδοτέων μαζί με τα εκάστοτε παραδοτέα να
αποσταλούν στη Δ/νση Οικονομικού για τις δικές της ενέργειες

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 369

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 21ο:Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
έως το Δ’ τρίμηνο 2019.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ. 54036/2136/10-03-2020
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημ/κού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Δεν αμφισβητούμε τους αριθμούς και τις λογιστικές πράξεις….
Εκτιμάμε πως η έκθεση και η παρουσίαση της αποδεικνύουν το πως διαχειρίζεσθε την κατάσταση…
Πως στηρίζεται την κυβερνητική πολιτική της υποχρηματοδότησης και της στροφής της Περιφέρειας
στους ίδιους πόρους και την ανταποδοτικότητα.
Η λογική της συναίνεσης και της πολιτικής υποταγής φαίνεται καθαρά από την έλλειψη πολιτικών
συμπερασμάτων.
Από την εισήγηση σας…..
 Αποδεικνύεται από την αναφορά που κάνετε στις επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων της Π.Σ.Ε., πως το συνολικό ποσοστό είσπραξης ανήλθε σε 49% χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα του Περιφερειακού Ταμείου.
Το πολιτικά απαράδεκτο είναι πως αυτό το ξεπερνάτε και δεν προτείνετε καμία παραπέρα
ενέργεια….. Καμιά διεκδίκηση, έστω και τυπική.

 Αποκαλύπτεται, επίσης, πως για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ο Προϋπολογισμός
Εσόδων-Εξόδων έτους 2019 διαμορφώθηκε σε 60.000.000 € και οι εισπράξεις - πληρωμές έως
το Δ τρίμηνο έτους 2019 ανήλθαν σε 52.761.785 € ( 88 % περίπου ) ….. Χωρίς αυτά να έχουν
αναφερθεί καν στην Οικονομική Επιτροπή και το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Φαίνεται ξεκάθαρα πως στο μυαλό σας έχετε πέρα από την στήριξη της Κυβερνητικής πολιτικής και την
παράκαμψη κάθε αντιπολίτευσης.
Με αυτό το σκεπτικό….. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε λευκό.

Η κα Μπατζελή ανέφερε “επιφυλασσόμεθα για το Π.Σ.”
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τηνέκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
έως το Δ’ τρίμηνο έτους 2019.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 370

ΘΕΜΑ 22ο:Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 41863/1783/10-03-2020
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημ/κού Ελέγχου της Π.Σ.Ε.προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Να σημειώσουμε ότι αρχές του Απρίλη 2018 στάλθηκε στους δήμους και στις
Περιφέρειες εγκύκλιος με την υπογραφή του τότε αρμόδιου υπουργού, Π. Σκουρλέτη, και τίτλο
«Κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2019 - 2021».
Η εγκύκλιος, με οδηγό τις αντιλαϊκές - μνημονιακές δημοσιονομικές κατευθύνσεις, τους στόχους υπέρ του
κεφαλαίου και τα ασφυκτικά δημοσιονομικά όρια όσον αφορά τις λαϊκές ανάγκες και υποδομές από το
υπουργείο Οικονομικών, καλούσε Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια να υποβάλουν ισοσκελισμένα
στόχους εσόδων - εξόδων για τα έτη 2019 - 2022, κάνοντας λόγο για «συνεισφορά» δήμων και
Περιφερειών «στη διαδικασία του σεναρίου του ΜΠΔΣ 2019 - 2022».
Καλούσε δηλαδή η κυβέρνηση τα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια να βάλουν την υπογραφή τους
στον αντιλαϊκό σχεδιασμό της, που προβλέπει ότι:
 Θα παραμείνει καθηλωμένη η κρατική χρηματοδότηση δήμων και Περιφερειών τουλάχιστον μέχρι

το 2022, και τα μόνα «έσοδά» τους που θα αυξάνονται θα είναι αυτά που αφορούν κάθε είδους
ανταποδοτικά τέλη και φόρους, δηλαδή η διευρυμένη φορολεηλασία και η μέγγενη των
πλειστηριασμών για τα νοικοκυριά.

 Θα παραμείνουν παγωμένες στα όρια φτώχειας του 2018, για τα επόμενα τουλάχιστον 4 χρόνια,
κάθε είδους κοινωνικές παροχές και οι πόροι για την κοινωνική πολιτική.

 Θα μείνει στα αζήτητα της «δίκαιης ανάπτυξης» του ΣΥΡΙΖΑ και των υποσχέσεων της Ν.Δ το
όποιο πρόγραμμα έργων και επενδύσεων, μέρος του οποίου αφορά τις οξυμένες ανάγκες σε
αντιπλημμυρική - αντισεισμική προστασία, τις υποδομές σε Υγεία, παιδικούς σταθμούς, σχολική
στέγη.

 Θα είναι καθηλωμένοι οι μισθοί του προσωπικού.
Σχετικά με την εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής…..

1. Αναφορικά με τις Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό.
Οι εκτιμήσεις που κάνετε για τις επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό του 2020 είναι
υπεραισιόδοξες μια και εκ πείρας γνωρίζουμε πως ποτέ δεν υλοποιούνται τα προβλεπόμενα από
τον προϋπολογισμό.
Συνυπολογίζοντας πως όταν εξετάζαμε τον προϋπολογισμό είχαμε διαπιστώσει πως δεν
αντιστοιχεί στις ανάγκες του λαού για έργα και υπηρεσίες….Πως είναι προϋπολογισμός λιτότητας
και περικοπών…
Διαπιστώνουμε και σήμερα την πρόθεση σας να ευθυγραμμιστείτε με τις πολιτικές της
κυβέρνησης, στην προοπτική που χαράσσουν οι οδηγίες της για τα επόμενα χρόνια.

2. Αναφορικά με τις Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
(περιλαμβανομένων και των εσόδων από ΕΣΠΑ)…… για να δείξετε πως υπάρχει πρόοδος
κάνετε μια μικρή αύξηση πέρα από τις οδηγίες του Υπουργείου κατά 2 – 3,8 % και ξεκαθαρίζετε
πως σε αυτά εγγράφονται ποσά μόνο για τα συμβασιοποιημένα έργα και μάλιστα για εκείνο το
κομμάτι τους που αναμένεται να γίνει μέσα στο αντίστοιχο έτος.
Ολοφάνερα δεν προβλέπετε κανένα νέο έργο και αποδέχεστε πως η ζωή δεν πρόκειται να
δημιουργήσει ανάγκες πρόσθετων παρεμβάσεων.

3. Αναφορικά με τα Έσοδα από προγράμματα της ΕΕ, που εμφανίζονται ασαφή και χωρίς
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συγκεκριμενοποίηση…. Χωρίς χρονοδιάγραμμα υλοποίησης σκέφτεστε όπως και στις δημόσιες
επενδύσεις….
Να κάνετε δηλαδή ότι έχει ήδη ξεκινήσει και βλέπουμε…

Κατά τα λοιπά, η εισήγηση σας προοιωνίζει την διαχείριση της μιζέριας που μας καταδικάζουν η
συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση και ο ασφυκτικός έλεγχος, χάριν της εξυπηρέτησης των συμφερόντων
της ολιγαρχίας του πλούτου και του καπιταλιστικού συστήματος.
Στην προέκταση αυτής της λογικής είναι η πρόθεση σας για ιδιωτικοποιήσεις, ΣΔΙΤ και
ανταποδοτικότητα, που τάχα ανταποκρίνονται στο σύγχρονο πνεύμα και τις οδηγίες της Ε.Ε….
Σε αυτή την λογική και με αυτό το πολιτικό σκεπτικό…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
Πολιτική μας πρόθεση είναι να ενημερώσουμε τον λαό και να τον καλέσουμε να παλέψει μαζί μας για την
ικανοποίηση των αναγκών του. … Για τα έργα και τις υπηρεσίες που χρειάζεται…. Χωρίς νέους φόρους,
τέλη, εισφορές και συμμετοχές της μορφής διοδίων.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε λευκό.

Η κα Μπατζελή ανέφερε “επιφυλασσόμεθα για το Π.Σ.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει το μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 371

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση του πρώτου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων
Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον ανοικτό διαγωνισμό «Παροχή
υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος
Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα έτη 2020 και 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα
Φωκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 221.875,50 €με Φ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 50764/782/05-03-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Δεν έχουμε αντίρρηση…..
Διερωτόμαστε γιατί δεν υλοποιείτε την δέσμευσή της Περιφερειακής Αρχής, για την πραγματοποίηση
σύσκεψης εκπροσώπων των ενδιαφερομένων, με αντικείμενο την εξέταση της αποτελεσματικότητας και
τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων δακοκτονίας…. Για τυχόν αναγκαίες αλλαγές στον τρόπο της
δακοκτονίας.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Αναδεικνύει ως μειοδότη του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου«Παροχή υπηρεσιών για
τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής
Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα έτη 2020 και 2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας»
συνολικού προϋπολογισμού 221.875,50€ με ΦΠΑ(Αριθμ. Πρωτ.Προκήρυξης: (οικ.) 17778/335/24-01-
2020 (ΑΔΑΜ:20PROC006195017 2020-01-24), του οικονομικούφορέα:
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «Κ/ΞΙΑ Χ. ΣΙΤΕΣ- Ι. ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ», του οποίου
ηπροσφορά κρίνεται επαρκής (189.805,00 € χωρίς Φ.Π.Α.).
Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της διακήρυξης, που θα υποβάλλει
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ομειοδότης, μετά από σχετική ειδοποίηση που θα του αποσταλεί.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 372
ΚΟΥΝΟΠΟΚΤΟΝΙΑ

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση Πρακτικού αριθμ. 3/04-03-2020 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,
ΑξιολόγησηςΠροσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, του ηλεκτρονικού, διεθνούς,ανοικτού
διαγωνισμού μετίτλο «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2020, 2021
& 2022».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 71/49827/05-03-2020
έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Δεν έχουμε αντίρρηση…..
Διερωτόμαστε γιατί δεν υλοποιείτε την δέσμευσή της Περιφερειακής Αρχής, για την πραγματοποίηση
σύσκεψης εκπροσώπων των ενδιαφερομένων, με αντικείμενο την εξέταση της αποτελεσματικότητας και
τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων κουνουποκτονίας…. Για τυχόν αναγκαίες αλλαγές στον τρόπο της
κουνουποκτονίας.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το πρακτικό 3/04-03-2020 της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού καιαξιολόγησης
προσφορών του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο«Καταπολέμηση κουνουπιών
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας τα έτη 2020, 2021 & 2022»
2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα“ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο.Ε” του
οποίου η Οικονομική προσφορά ανέρχεται σε ένα εκατομμύριοεννιακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ
(1.920.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή δύοεκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες
οχτακόσια ευρώ (2.380.800,00 €)συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 373
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, με την σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη
αναδόχων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, στα πλαίσια του μαθήματος κολύμβησης από τις
σχολικές μονάδες στο Κολυμβητήριο του Δήμου Χαλκιδέων για το σχολικό έτος 2019-2020.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 48580/1604/10-03-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού -Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:

1. Τη διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο
32 παρ. 2(γ) του Ν.4412/2016 (φεκ147/Α’/08-08-2016) για την ανάδειξη αναδόχων για την
μεταφορά μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, στα πλαίσια του μαθήματος κολύμβησης από τις
σχολικές μονάδες στο Κολυμβητήριο του Δήμου Χαλκιδέων για το Γ’ τρίμηνο του
σχολικού έτους 2019-2020 συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 7.436,93 €
συμπεριλαμβανομένου ποσού 1.199,51 € Φ.Π.Α. (24% ) και δικαιωμάτων προαιρέσεως
ποσού 1.239,49 € (ποσοστό 20% ), όπως αυτά αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα.

2. Την αποστολή της παρούσας απόφασης στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων περί παροχής σύμφωνης γνώμης για την προσφυγή σε διαδικασία
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διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 (γ) του
Ν.4412/2016, για την μεταφορά μαθητών στα κολυμβητήρια, για την εφαρμογή του
αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στην
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του, Ειδικού Φορέα 10 073 Κ.Α.Ε. 0821 της Π. Ε. Εύβοιας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 374

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 26ο:Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 110/29-01-2020 (ΑΔΑ:ΨΧΧ57ΛΗ-ΨΨ5) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., περί αναπροσαρμογής του μηνιαίου μισθώματος του κτιρίου
«Πρώην Στρατηγείο ΜΕΡΥΠ» επί της Λ. Καλυβίων 2»

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 38838/1720/09-03-2020
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “ Υπενθυμίζουμε την τοποθέτηση της «Λαϊκής Συσπείρωσης», που είναι
καταγεγραμμένη στην αριθμ. 1989/2019 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Στην ίδια λογική δήλωσε ότι καταψηφίζει και την σημερινή εισήγηση”

Η κα Μπατζελή ψήφισε λευκό

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη διόρθωση της υπ’ αριθ. 110/29-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΧΧ57ΛΗ-ΨΨ5) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως προς το σκέλος 1, ως εξής:

1) “... Συνεπώς, σύμφωνα με τις ετήσιες αναπροσαρμογές της σύμβασης και τις ετήσιες καταβολές των
μισθίων αναδρομικά από την έναρξη της αναπροσαρμογής, ήτοι στις 22/01/2017 το οφειλόμενο ποσό
ανέρχεται στις 16.326,24€”, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΗΝΙΑΙΟ
ΜΙΣΘΩΜΑ

ΕΤΗΣΙΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΘΑ

ΕΤΗΣΙΕΣ
ΠΗΡΩΜΕΣ ΠΣΕ

ΔΙΑΦΟΡΑ

30 έτος
22/01/2017

21/01/2018

8.579,90€ 8.579,90 *12

102.958,80€

99.960,00€ 2.998,80€

40 έτος
22/01/2018

21/01/2019

8.837,3€ 8.837,30*12

106.047,60€

99.960,00€ 6.087,60€

50 έτος
22/01/2019

21/01/2020

9.102,42€ 9.102,42*12

109.229,04€

101.989,20€ 7.239,84€

Σύνολο οφειλών 16.326,24€
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Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ.110/29-01-2020 (ΑΔΑ:ΨΧΧ57ΛΗ-ΨΨ5) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 375

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ
ΘΕΜΑ 27ο:Αποδοχή δωρεάς ακινήτου,Π.Ε.Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 54988/864/11-03-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Πρόκειται για μια ανταλλαγή ακινήτων για την εξυπηρέτηση του αστυνομικού
τμήματος Ευπαλίου, για το οποίο αρμόδιο υπεύθυνο είναι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
Με αφορμή αυτή την πρόταση και αφού μελετήσαμε το ζήτημα, διαπιστώσαμε πως τα συγκεκριμένα
κτήρια είναι αξιοποιήσιμα και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμιά σχετική προσπάθεια….
Σε αυτή την βάση ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση και προτείνουμε να γίνει μελέτη για τις δυνατότητες
αξιοποίησης του κτηρίου του ΚΕΓΕ, που ανήκει στην Περιφέρεια.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Αποδέχεται τη δωρεά του ακινήτου των Σφαγείων από τον Δήμο Δωρίδας

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 376

ΘΕΜΑ 28ο: Αποδοχή δωρεάς της μελέτης: «Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ), αφορά
στο έργο “Βελτίωση οδού Λέπουρα - Παραλία Οξύλιθου”»ΠΕ Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 51526/1531/Φ.Ε./06-03-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Αποδέχεται τη δωρεά της μελέτης: «Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ), αφορά στο
έργο «Βελτίωση οδού Λέπουρα - Παραλία Οξύλιθου», όπως συντάχθηκε και υποβλήθηκε στη Δ.Τ.Ε.
της Π.Ε. Ευβοίας από τον Νικόλαο Σ. Παπαδημητρίου, Ερευνητή Γεωλόγο Μελετητή.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 377
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 52710/154/9-3-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας για
διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (χιονοπτώσεις - παγετός)
Π.Ε.Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 53949/159/10-03-2020
έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει την υπ’αριθμ. 52710/154/9-3-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας για διάθεση πόρων
και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (χιονοπτώσεις - παγετός) Π.Ε.Φωκίδας, με την οποία
αποφασίστηκε:

Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεση εργασιών:

i. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 133849 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με
λεπίδα, ιδιοκτησίας Παναγιώτη Κοντολάτη για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε.
Φωκίδας στην ε.ο.21 Λιλαία-Επτάλοφος-όρια Νομού προς Αράχοβα
ii. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 87588 , ΜΕ 123234, ιδιωτικά μηχανήματα τύπου αυτοκινούμενη
αλατιέρα με λεπίδα, ιδιοκτησίας Βασιλείου Τριβήλου για αποχιονισμό, ε.ο8 Θεοτόκο-Πενταγιοί-
Αρτοτίνα-όρια Νομού με Αιτωλοακαρνανία.
iii. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 123207, ΜΕ 128895, ιδιωτικά μηχανήματα τύπου αυτοκινούμενη
αλατιέρα με λεπίδα και ανέμη και το ΑΜΕ 1380 φορτηγό, ιδιοκτησίας Θάνου Δήμου για αποχιονισμό
στη θέση Φτερόλακα.

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 378

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση αναλυτικού μητρώου ιδιοκτητών μηχανημάτων - οχημάτων (εταιρειών – φυσικών
προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες,
κατολισθήσεις, κοπή κλαδιών στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Βοιωτίας για το χρονικό διάστημα από 01-
01-2020 έως 31-12-2020 για εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 1246/53950/10-03-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
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αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το παρακάτω αναλυτικό μητρώου ιδιοκτητών μηχανημάτων – οχημάτων (εταιρειών – φυσικών
προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες,
πυρκαγιές, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για το χρονικό διάστημα
από 01-01-2020 έως 31-12-2020.

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΔΡΑ ΕΙΔΟΣ
ΤΟΝΟΙ /
ΙΣΧΥΣ

ΑΡ.
ΚΥΚΛΟΦ.

1. ΑΓΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΟΥΡΤΑ
ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 ΗP 110 PS ΜΕ 79242

"
ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 ΗP 70 PS ΜΕ 38224

"
ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ
(GRADER) 125 PS ΜΕ 46134

"
ΦΟΡΤΩΤ. ΕΡΠΥΣΤ.Τ
ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 180 ΗP 115 PS ΜΕ 116104

"

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ,
Ω.Φ. 17-35 ΤΝ 20,840 TN ΕΚΑ 2409

"
(ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ)

20,370
ΤΝ ΕΚΒ 1504

"
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ

26,010
ΤΝ ΝΧΑ 8232

" ΚΑΤΑΒΡΕΧΤΗΡΑΣ 240 PS ME 141840

2. AΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΡΤΑ

(ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ)
Ω.Φ.17-35 19 ΤΝ ΕΚΕ 4509

"

(ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ) Ω.Φ.
17-35 22 ΤΝ ΕΚΕ 4508

"
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ
(ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ D9) 416 PS ΜΕ 116110

"
ΦΟΡΤΩΤ ΕΡΠΥΣΤ.
ΕΩΣ 100 ΗΡ 100 PS ΜΕ 130348

"
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 445 PS ΜΕ 121720

"
ΙΣΩΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
(GRADER) 180 PS ΜΕ 96334

"

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ
ΚΟΥΒΑ >4 Μ3
ΑΠΟ 181 ΗΡ ΚΑΙ ΑΝΩ 302 PS ΜΕ 96333
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"

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ
ΚΟΥΒΑ 2-4 Μ3,
ΑΠΟ 101 ΕΩΣ 180 ΗΡ 160 PS ΜΕ 130153

"

ΔΟΝΗΤΙΚΟΣ
ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΕΩΣ
80 ΗΡ 70 PS ΜΕ 128889

"
ΔΟΝΗΤΙΚΟΣ
ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 160 PS ΜΕ 128890

"

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ
ΚΟΥΒΑ >4 Μ3
ΑΠΟ 181 ΗΡ ΚΑΙ ΑΝΩ 300 PS ΜΕ 126257

"
MHXAN.ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
AΠΟ 120 ΚΑΙ ΑΝΩ 122 PS ΜΕ 96332

"
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 250 PS ΜΕ 113223

"

ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΩΣ
120 ΗΡ 94 PS ΜΕ 95676

"
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ.,
Ω.Φ. 10-15 ΤΝ

27.040
TN ΒΙΜ 3956

"

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ,
Ω.Φ. 17-35 ΤΝ 20.182ΤΤΝ ΒΙΖ 4665

3. ΑΝΑΓΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΔΙΣΤΟΜΟ

UNIMOG
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ,
ΛΕΠΙΔΑ, ΑΛΑΤΙΕΡΑ,
ΒΥΤΙΟ ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ 170 ΗΡ ME 93831

"
ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 ΗΡ 93,3 ΗΡ ME 125093

"
EΚΣΚΑΦΕΑΣ
(ΒΟΒCAT) 51 ΗΡ ΜΕ 125087

"
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ-
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 231 ΗΡ ΜΕ 137312

"
ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ -
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 163 ΗΡ ΜΕ 139151

" ΦΟΡΤΩΤΗΣ 80 ΗΡ ΜΕ 82974

4.
ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΗΒΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
(GRADER) 152ΡS ΜΕ 113193

"

ΔΙΑΜΟΡΦΟΤΗΡΑΣ
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
(GRADER) 150 ΗΡ ΜΕ 64571

"

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΒΡΕΧΤΗΡΑΣ 400 PS ΜΕ 116077

" ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 112 PS ME 90489

ΑΔΑ: ΩΩ0Ψ7ΛΗ-ΙΑΞ



34

" ΦΟΡΤΗΓΟ 17,6 ΤΝ ΕΚΕ 4523

"
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 150 PS ΜΕ 106802

5.
Αφοι ΒΟΓΓΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 ΗΡ 100 PS ΜΕ 130160

"

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ,
ΑΝΑΤΡ., Ω.Φ. 6-10 ΤΝ 10 ΤΝ ΒΙΚ 7110

"
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 81 PS ΜΕ 104177

"
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 168 PS ΜΕ 120324

"
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ.
Ω.Φ. 17-35 ΤΝ 22,7 ΤΝ ΒΙΝ 4907

6. ΒΙΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙ

UNIMOG
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ,
ΛΕΠΙΔΑ, ΑΛΑΤΙΕΡΑ,
ΒΥΤΙΟ ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ 156 ΗΡ ΜΕ 093838

"
ΜΗΧΑΝ.EKΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 ΗΡ 101 ΗΡ ΜΕ 34384

"
MHXΑΝ. EKΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 ΗΡ 91 ΗΡ ΜΕ 56710

"
ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 ΗΡ 100 ΗΡ ME 088664

7. ΒΙΕΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ
ΚΟΥΒΑ >4 Μ3,
ΑΠΟ 181ΗΡ ΚΑΙ ΑΝΩ 216 ΗΡ ME 64523

"

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΩΣ 120
ΗΡ 74 ΗΡ ΜΕ 64524

"

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ,
Ω.Φ. 15-17 ΤΝ 11 ΤΝ ΒΙΝ 2348

"
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ.
Ω.Φ. 17-35 ΤΝ 20 ΤΝ ΒΙΖ 7223

8.
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ

ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ 75 ΗΡ ΜΕ 65166

"

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΒΡΕΧΤΗΡΑΣ 35 PS ΜΕ 124900

"

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
(GRADER) 125 ΗΡ ΜΕ 64570

"
ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 ΗΡ 75 ΗΡ ΜΕ 49313
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9. ΓΕΜΕΚ ΔΙΣΤΟΜΟ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 26 PS ME 49412

"
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ 85 PS ΜΕ 56719

" ΚΑΤΑΒΡΕΧΤΗΡΑΣ 240 PS ΜΕ 70779

" ΦΟΡΤΩΤΗΣ BOBCAT 60 PS ΜΕ 70780

" ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ 46 PS ΜΕ 101977

" ΦΟΡΤΩΤΗΣ 186 PS ΜΕ 106777

" ΦΟΡΤΩΤΗΣ BOBCAT 82 PS ME 106781

" ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 177 PS ΜΕ 125080

" ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 109 PS ΜΕ 128916

" ΓΕΡΑΝΟΣ 180 PS ΜΕ 68609

" ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 286 PS ΜΕ 76375

" ΦΟΡΤΩΤΗΣ 128 PS ΜΕ 136008

" ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ 285 PS ΜΕ 31448

" ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 222 PS ΜΕ 78009

" ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 136 PS ΜΕ 70947

" ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 88 PS ΜΕ 43949

" ΦΟΡΤΗΓΟ Ω.Φ.15-17 9 ΤΝ ΒΙΒ 1946

"
ΦΟΡΤΗΓΟ Ω.Φ.17-35
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 24.5 ΤΝ ΒΙΚ 9739

"

ΦΟΡΤΗΓΟ Ω.Φ.17-35
ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ
ΑΝΑΤΡΕΠ. 9 ΤΝ ΒΙΝ 2261

ΑΔΑ: ΩΩ0Ψ7ΛΗ-ΙΑΞ
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"
ΦΟΡΤΗΓΟ Ω.Φ.17-35
ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑΚΙ 89 ΤΝ ΒΙΝ 3149

10. ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ
ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 ΗΡ 88 PS ΜΕ 53959

"
ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 ΗΡ 112 PS ΜΕ 109946

11. ΓΚΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ
ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 180 ΗΡ 128 ΗΡ ΜΕ 61718

"

ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΡΠΥΣΤΡ. ΕΩΣ 100
ΗΡ 82 ΗΡ ΜΕ 96304

"

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ
ΛΕΠΙΔΑ, ΕΩΣ 120 ΗΡ 101 PS ΜΕ 93839

"
ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΑΠΟ 121 ΗΡ ΚΑΙ ΑΝΩ 166 ΗΡ ΜΕ 116114

"

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ,
Ω.Φ. 17-35 ΤΝ 17,5 ΤΝ ΙΗΗ 5013

"

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ,
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ,
Ω.Φ. 17-35 ΤΝ 9,4 ΤΝ ΒΙΖ 9812

12. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ
ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΑΠΟ 121 ΗΡ ΚΑΙ ΑΝΩ 142 ΗΡ ΜΕ 79674

"
ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 ΗΡ 98 ΗΡ ΜΕ 121700

"

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ, Ω.Φ.
17-35 ΤΝ 8 ΤΝ ΒΙΝ 3275

13.
ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ ΘΗΒΑ

ΦΟΡΤΗΓΑ
ΑΝΑΤΡ. ,Ω.Φ. 17-35
ΤΝ 14,2 ΤΝ IZE 1484

"

ΦΟΡΤΗΓΑ
ΑΝΑΤΡ. ,Ω.Φ. 17 -35
TN 19 ΤΝ ΒΙΝ 7825

"

ΦΟΡΤΗΓΑ
ΑΝΑΤΡ. ,Ω.Φ. 17-35
ΤΝ 18,7 ΤΝ ΒΙΜ 6588

"

ΦΟΡΤΗΓΑ
ΑΝΑΤΡ. ,Ω.Φ. 17-35
TN 19 ΤΝ ΒΙΝ 8681

"
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 160 ΗΡ ΜΕ 139183

"
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 250 ΗΡ ΜΕ 113209

ΑΔΑ: ΩΩ0Ψ7ΛΗ-ΙΑΞ
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"
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 345 ΗΡ ΜΕ134039

"
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 130 ΗΡ ΜΕ 39222

"

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ME
KOYBA 2-4 M3,
ΑΠΟ 101 ΕΩΣ180 ΗΡ 142 ΗΡ ΜΕ 104399

"
ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 ΗΡ 116 ΗΡ ΜΕ 42674

"
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 ΗΡ 117 HP ΜΕ 131976

14. ΖΩΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ

ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 ΗΡ
(BOBCAT) 25 ΗΡ ΜΕ 49414

"

ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ,
ΕΩΣ 120 ΗΡ 78 ΗΡ ΜΕ 61747

"

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ,
ΑΝΑΤΡ., Ω.Φ. 6-10 ΤΝ 10 ΤΝ ΒΙΖ 8385

15.
ΚΑΒΑΛΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΟΝ. ΕΠΕ ΔΙΣΤΟΜΟ

ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΜΕ
ΚΟΥΒΑ 2-4 Μ3,ΑΠΟ
101 ΗΡ ΕΩΣ 180 ΗΡ 125 ΗΡ ΜΕ 118270

"
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ
ΟΧΗΜΑ 125 ΗΡ ΜΕ 104824

"

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 ΗP 101 ΗΡ ΜΕ 121689

"

ΦΟΡΤΩΤΗΣ
(BOBCAT)

49 ΗΡ ΜΕ 120342

"

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΑΠΟ 121 ΚΑΙ ΑΝΩ 133 ΗΡ ΜΕ 91266

"
ΦΟΡΤΗΓΑ, ΑΝΑΤΡ.
Ω.Φ. 17-35 ΤΝ 14,5 ΤΝ ΒΙΝ 1937

"
ΦΟΡΤΗΓΑ, ΑΝΑΤΡ.
Ω.Φ. 17-35 ΤΝ 16 ΤΝ ΒΙΝ 1396

16. ΚΑΔΜΟΣ ΘΗΒΑ
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
(ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ D9) 416 PS ΜΕ 135979

"
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
(ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ D9) 460 PS ΜΕ111684

"
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 385 PS ΜΕ 109145

"
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 385 PS ΜΕ 111706

ΑΔΑ: ΩΩ0Ψ7ΛΗ-ΙΑΞ
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"
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 325 PS ΜΕ111683

"
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 250 PS ΜΕ 49477

"
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 195 PS ΜΕ 49476

"
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ 130 PS ΜΕ 96322

"
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ 95 PS ΜΕ 96321

" ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 43 PS ΜΕ111685

"
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ 265 PS ΜΕ 135993

"
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ 262 PS ΜΕ 121392

"
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 152 PS ΜΕ 81700

"
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 130 PS ΜΕ 49468

"
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 96 PS ΜΕ 68213

" ΦΟΡΤΩΤΗΣ 74 PS ΜΕ 135994

" ΦΟΡΤΩΤΗΣ 58 PS ΜΕ 102816

"
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ (JCB) 100 PS ΜΕ 118271

"

ΦΟΡΤΗΓΟ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
Ω.Φ.17-35 44 TN ΒΙΜ 9619

"
ΦΟΡΤΗΓΟ
Ω.Φ. 17-35 12 ΤΝ ΖΗΙ 9534

"
ΦΟΡΤΗΓΟ
Ω.Φ. 17-35 17 ΤΝ ΥΧΡ 9515

"

ΦΟΡΤΗΓΟ
4Χ4
Ω.Φ. 0-6 1 ΤΝ ΒΙΝ 9720

"

ΦΟΡΤΗΓΟ
4Χ4
Ω.Φ. 0-6 1 ΤΝ

ΑΔΑ: ΩΩ0Ψ7ΛΗ-ΙΑΞ



39

17. ΚΑΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ, ΕΩΣ 120
ΗΡ 101 PS ΜΕ 93849

"
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ.,
Ω.Φ. 17-35 ΤΝ 10 ΤΝ ΕΚΑ 6865

"
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ.,
Ω.Φ. 17-35 ΤΝ 26 ΤΝ Ρ 38036

"
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ.
Ω.Φ. 17-35 ΤΝ 25 ΤΝ Ρ 30061

"
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 40 ΗΡ ΜΕ 82371

18.
ΚΑΜΗΛΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΩΣ 120
ΗP 85 ΗΡ ME 60514

"
ΦΟΡΤΗΓΟ
Ω.Φ. 15-17 8 ΤΝ ΙΝΕ 7504

19. ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 ΗΡ 101 PS ΜΕ 96336

"

ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ
ΑΠΟ 101 ΗΡ ΕΩΣ 180
ΗΡ 115 PS ΜΕ 28395

"

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ
ΚΟΥΒΑ, 1-2 Μ3,
ΕΩΣ 100 ΗΡ 51 PS ΜΕ 120337

"
ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΑΠΟ 121 ΗΡ ΚΑΙ ΑΝΩ 131 PS ΜΕ 84914

"

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ,
ΑΝΑΤΡ., Ω.Φ. 17-35
ΤΝ 18 ΤΝ ΕΚΒ 1388

"

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ,
ΑΝΑΤΡ.. Ω.Φ. 16-35 9 ΤΝ ΒΙΚ 9601

"
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 173PS ΜΕ 140535

"
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
(ΚΟΜΑΤSU) 53PS ΜΕ 128925

20. ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΑΥΛΕΙΑ
ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 ΗΡ 110 ΗΡ ΜΕ 90496

21. ΚΑΡΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ

UNIMOG
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ,
ΛΕΠΙΔΑ, ΑΛΑΤΙΕΡΑ,
ΒΥΤΙΟ ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ 163 ΗΡ ΜΕ 121684

"

UNIMOG
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ,
ΛΕΠΙΔΑ, ΑΛΑΤΙΕΡΑ,
ΒΥΤΙΟ ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ 150 ΜΕ 93433
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22.
ΚΑΣΣΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΗΒΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
(GRADER) 180 ΗΡ ΜΕ 61745

23.
ΚΑΣΣΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΗΒΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
(GRADER) 150 ΗΡ ME 61749

24.
ΚΑΣΣΙΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΗΒΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
(GRADER) 180 ΗΡ ΜΕ 88631

"
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ 420 PS ΜΕ 130350

"
ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 ΗΡ 90 ΗΡ ΜΕ 77364

"
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ. ,
Ω.Φ. 17-35 ΤΝ 17 ΤΝ ΝΧΑ 8211

25.

ΚΑΣΣΙΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ ΘΗΒΑ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
(GRADER) 152 ΗΡ ΜΕ 88630

26. ΚΑΤΣΙΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 131 ΗΡ ΜΕ 106805

"
ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΑΠΟ 121 HΡ ΚΑΙ ΑΝΩ 130 HP ΜΕ 88672

"
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 155 PS ΜΕ 99853

27.
ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ, ΕΩΣ 120
ΗΡ 101 ΗΡ ΜΕ 116124

"
ΦΟΡΤΗΓΟ
Ω.Φ.17-35 11 ΤΝ ΒΙΝ 5455

28. ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ
ΦΟΡΤΗΓΟ
Ω.Φ.10-15 4 ΤΝ ΑΧΡ 9998

"
ΦΟΡΤΗΓΟ
Ω.Φ.17-35 8 ΤΝ ΑΜΕ 2304

29. ΚΟΛΙΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ.
Ω.Φ. 17-35 ΤΝ 25 ΤΝ Ρ 31691

"
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ.
Ω.Φ. 17-35 ΤΝ 8 ΤΝ ΕΚΕ 4151

30.
ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑ

ΧΙΟΝΟΔΙΑΣΤΡΩ-
ΤΗΡΑΣ 140 PS ΜΕ 88627

"

ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ,
ΕΩΣ 120 ΗΡ 75 PS ME 64554

"
ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 ΗΡ 111 PS ΜΕ 88626

"
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ.,
Ω.Φ. 10-15 ΤΝ 8 ΤΝ ΒΙΖ 1868

31.
ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑ

UNIMOG
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ,
ΛΕΠΙΔΑ, ΑΛΑΤΙΕΡΑ,
ΒΥΤΙΟ ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ 136 PS ΜΕ 88636

"
ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 HP 80PS ΜΕ 74451
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"

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ
Ω.Φ. 17-35 10 ΤΝ ΒΙΕ 6520

32.
ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑ

UNIMOG
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ,
ΛΕΠΙΔΑ, ΑΛΑΤΙΕΡΑ,
ΒΥΤΙΟ ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ 240 ΗΡ ME 74856

"
ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 ΗΡ 116 ΗΡ ΜΕ 105706

"
ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 ΗP 91 ΗΡ ΜΕ 70766

"

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ
Ω.Φ. 17-35 10 ΤΝ ΒΙΖ 1844

"

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΕΚΧ/ΚΟ -
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ 177 PS ME 142444

33.
ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΣΩΠΙΑ

ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 ΗΡ 58 PS ΜΕ 116094

"
ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΑΠΟ 121 ΗΡ ΚΑΙ ΑΝΩ 131 PS ΜΕ 109883

"
ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 ΗΡ 72 PS ΜΕ 39217

34.
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ,
ΑΝΑΤΡ., Ω.Φ. 17-35
ΤΝ 16 ΤΝ ΕΚΒ 1363

35. ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΛΟΥΚΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 ΗΡ 101 PS ΜΕ 96313

"

ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ
ΕΩΣ 100 HΡ 80 PS ΜΕ 104194

"

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ,
ΑΝΑΤΡ. Ω.Φ. 17-35 ΤΝ 9 ΤΝ ΒΙΚ 3743

36. ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

UNIMOG
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ,
ΛΕΠΙΔΑ, ΑΛΑΤΙΕΡΑ,
ΒΥΤΙΟ ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ 136 PS ΜΕ 135992

37.
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΑΠΟ 121 ΗΡ ΚΑΙ ΑΝΩ 131 PS ΜΕ 126847

" BOBCAT 25 PS ME 64552

"
ΦΟΡΤΗΓΟ, ΑΝΑΤΡ.
Ω.Φ. 17-35 ΤΝ 21 ΤΝ ΕΚΒ 1394

"
ΦΟΡΤΗΓΟ, ΑΝΑΤΡ.
Ω.Φ. 17-35 ΤΝ 11 ΤΝ ΝΧΑ 2438

"
ΦΟΡΤΗΓΟ, ΑΝΑΤΡ.
Ω.Φ. 17-35 ΤΝ 10 ΤΝ ΕΚΒ 1411

"
ΦΟΡΤΗΓΟ, ΑΝΑΤΡ.
Ω.Φ. 17-35 ΤΝ 11 ΤΝ ΕΚΑ 2862
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"
ΦΟΡΤΗΓΟ, ΑΝΑΤΡ.
Ω.Φ. 17-35 ΤΝ 12 ΤΝ ΕKΕ 4151

38.
MΠΑΣΔΕΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ.
Ω.Φ. 17-35 ΤΝ

20TN ΕΚΑ 1123

39. ΜΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 ΗΡ 101 PS ΜΕ 120349

"
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
(BOBCAT) 49 PS ME 117878

"

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ,
ΑΝΑΤΡ. Ω.Φ. 17-35 ΤΝ 10 ΤΝ ΒΙΜ 3463

40. ΝΤΑΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠ.
Ω.Φ. 17-35 21ΤΝ ΕΚΒ 1435

41. NTAMKAΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
Ω.Φ. 17-35 18 ΤΝ ΕΚΒ 1455

42. ΠΑΛΑΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑ

UNIMOG
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ,
ΛΕΠΙΔΑ, ΑΛΑΤΙΕΡΑ,
ΒΥΤΙΟ ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ 70 ΗΡ ME 64525

"

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ
ΚΑΙ ΑΛΑΤΙΕΡΑ ΒΥΤΙΟ
ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ,
ΑΝΑΤΡ. Ω.Φ. 17-35 ΤΝ 8 ΤΝ ΒΙΝ 4801

"
ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΑΠΟ 121 HΡ ΚΑΙ ΑΝΩ 133 PS ΜΕ 113190

"
ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
(JCB) ΕΩΣ 120 HR 92 ΗΡ ΜΕ 113189

43. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΟΥΡΤΑ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ
ΚΟΥΒΑ >4 Μ3,
ΑΠΟ 181 HΡ ΚΑΙ ΑΝΩ 207 PS ΜΕ 101978

"

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣΙΣΟ
ΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
(GRADER) 137 PS ΜΕ 130312

"

ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ, ΕΩΣ 120
ΗΡ 101 PS ΜΕ 79727

"

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ,
ΑΝΑΤΡ.Ω.Φ.17-35 ΤΝ 19 ΤΝ ΕΚΑ 2386

"

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ,
ΑΝΑΤΡ.Ω.Φ.17-35 ΤΝ 19 ΤΝ ΕΚΕ 2378

"

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ,
ΑΝΑΤΡ.Ω.Φ.17-35 ΤΝ 13 ΤΝ ΒΙΚ 4769

"

ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
Ω.Φ. 17-35 ΤΝ 10 ΤΝ ΕΚΑ 9242

"
ΦΟΡΤΗΓΟ
Ω.Φ 17-35 ΤΝ 23 ΤΝ Ρ 3 8074

"
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
(ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ D7) 180 PS ME 118239
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"
EKΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ 290 PS ME 119973

"
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
(ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ D6) 125 PS ME 118238

"

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΩΣ 120 ΗΡ 108 PS ΜΕ 73379

44. ΠΑΠΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ

UNIMOG
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ,
ΛΕΠΙΔΑ, ΑΛΑΤΙΕΡΑ,
ΒΥΤΙΟ ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ 94 PS ΜΕ 70988

45.

ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ
EYΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΤΑΙΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ, ΕΩΣ 120
ΗΡ 94 PS ME 70778

"

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ
Ω.Φ. 17-35 ΤΝ 19 ΤΝ ΒΙΜ 8171

46.

ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ TOY

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΛΑΤΑΙΕΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 252 PS ΜΕ 113208

"
ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ
(ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ D7) 203 PS ΜΕ 53271

47.
ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΤΑΙΕΣ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ.
Ω.Φ. 10-15 ΤΝ 8 ΤΝ ΕΚΑ 6165

ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΩΝΑΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΑΠΟ 181 ΗΡ ΚΑΙ ΑΝΩ 186 PS ΜΕ 109928

"

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
(GRADER) 125 PS ΜΕ 128919

"

EKΣΚΑΦΕΑΣ –
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΩΣ 120
ΗΡ 98 PS ME 99813

"
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 180 ΗΡ 170 ΗΡ ΜΕ 55643

"
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΩΣ 101 ΗΡ 65 PS ΜΕ 128918

"

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΩΣ 120 HP 85 PS ΜΕ 126852

"
ΦΟΡΤΩΤΗΣ

83 PS ΜΕ 122918

48. ΡΕΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΑΧΩΒΑ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ,
ΑΝΑΤΡ.Ω.Φ. 17-35ΤΝ 31 ΤΝ ΕΚΕ 2357

"

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ, Ω.Φ.
17-35 ΤΝ 13 ΤΝ ΕΚΕ 2329

"

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ, Ω.Φ.
15-17 ΤΝ 10 ΤΝ ΕΚΑ 9455

"
ΦΟΡΤΗΓΟ
Ω.Φ.17-35 ΗΡ 20 TN IAE 8825
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49.
ΡΕΝΤΙΦΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 ΗΡ 102 ΗΡ ΜΕ 56707

50.
ΣΙΔΕΡΗΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ.,
Ω.Φ. 17-35 ΤΝ 18 ΤΝ ΕΚΕ 2174

51. ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ,
ΑΝΑΤΡ. Ω.Φ. 17-35 ΤΝ 11 ΤΝ ΕΚΒ 1450

"
ΦΟΡΤΗΓΟ
Ω.Φ.0-6 ΤΝ 9ΤΝ ΝΧΑ 8006

52. ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΜΕ
ΛΕΠΙΔΑ.
ΕΩΣ 120 ΗΡ 96 ΗΡ ME 55675

"
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ 12 ΤΝ ΧΑΤ 1302

"
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ 12 ΤΝ ΒΙΚ 3574

ΣΤΟΙΧΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ
ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120ΗΡ (JCB) 101 PS ΜΕ 109929

"
ΦΟΡΤΗΓΟ
AΠΟ 17-35 ΗΡ 10 TN ΒΙΕ 9584

53. ΣΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΡΑΧΩΒΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 ΗΡ 114 ΗΡ ΜΕ 88639

"

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΑΠΟ 121 HΡ ΚΑΙ ΑΝΩ 122 ΗΡ ΜΕ 88638

"
ΦΟΡΤΗΓΟ
Ω.Φ 17-35 ΤΝ 12 ΤΝ ΒΙΕ 4132

"
ΦΟΡΤΗΓΑ, ΑΝΑΤΡ.
Ω.Φ. 17-35 ΤΝ 8 ΤΝ ΜΙΜ 4373

"

ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ
ΑΠΟ 100 ΕΩΣ 180 ΗΡ 130 ΗΡ ΜΕ 74483

" ΒΟΒCAT 38 PS

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

54.
ΥΦΑΝΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 ΗΡ 85 PS ΜΕ 84945

"
ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΑΠΟ 121 ΗΡ ΚΑΙ ΑΝΩ 142 ΗΡ ΜΕ 84944

55. ΦΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΑΤΑΙΕΣ
ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 ΗΡ 89 PS ΜΕ 56692

"
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ
(ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ D6) 125 ΗΡ ΜΕ 13583

56. ΦΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΙΕΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΑΤΡ.,Ω.Φ. 17-35 ΤΝ 20 ΤΝ ΕΚΑ 2390

"
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ.
Ω.Φ. 17-35 ΤΝ 11 ΤΝ ΕΚΕ 4591
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"
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ.,
Ω.Φ. 17-35 ΤΝ 12 ΤΝ ΙΑΕ 4401

"
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ.,
Ω.Φ. 17-35 ΤΝ 11 ΤΝ ΕΚΑ 9388

"
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ.,
Ω.Φ. 17-35 ΤΝ 19 ΤΝ ΕΚΒ 1882

"
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ.,
Ω.Φ. 17-35 ΤΝ 19 ΤΝ ΕΚΑ 8346

57. ΦΙΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΛΑΤΑΙΕΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ.,
Ω.Φ. 17-35 ΤΝ 20 ΤΝ ΕΚΑ 2303

"
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ.,
Ω.Φ. 17-35 ΤΝ 20 ΤΝ ΕΚΒ 1904

"
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ.,
Ω.Φ..17-35 ΤΝ 10 ΤΝ ΕΚΑ 6447

58. ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗ
ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 ΗΡ 85 PS ME 54329

"
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ.
Ω.Φ. 17-35 ΤΝ 19 ΤΝ ΕΚΒ 6682

"
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ.
Ω.Φ. 17-35 ΤΝ 119 ΤΝ ΕΚΒ 5224

59. ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ
ΚΟΥΒΑ >4 Μ3,
ΑΠΟ 181 ΗΡ ΚΑΙ ΑΝΩ 262 PS ME 119169

"
ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 ΗΡ 72 PS ME 99875

"
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ.,
Ω.Φ. 17-35 ΤΝ 19 ΤΝ ΒΙΜ 2340

60. ΦΥΤΙΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ
ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 ΗΡ 101 PS ΜΕ 120301

"

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ
ΚΟΥΒΑ >4 Μ3,
ΑΠΟ 181 ΗΡ ΚΑΙ ΑΝΩ 265 ΡS ME 130351

61. ΧΑΤΖΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ
ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 ΗΡ 93 PS ΜΕ 101997

62.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Δ.& ΣΙΑ Ο.Ε. ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ

ΜΗΧΑΝ. ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΕΩΣ 120 ΗΡ 110 PS ΜΕ 96335

"

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ
(GRADER) 150 PS ΜΕ 49339

"

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΒΥΤΙΟ
ΚΑΙ ΠΙΕΣΤΙΚΟ
Ω.Φ. 17-35 ΤΝ 20ΤΝ ΖΗΝ 8178

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 379

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1072/46776/28-02-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας
για διάθεση μέσων και πόρων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων (κοπή κλάδων και
λευκών) από 28/02/2020 στην περιοχή Διστόμου (περιφερειακή οδός) ευθύνης Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 1073/46777/28-02-2020
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έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 1072/46776/28-02-2020 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας για διάθεση
μέσων και πόρων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων (κοπή κλάδων και λευκών) από
28/02/2020 στην περιοχή Διστόμου (περιφερειακή οδός) ευθύνης Π.Ε. Βοιωτίας, με την οποία
αποφασίστηκε:

1.Η απευθείας μίσθωση του παρακάτω ιδιωτικού μηχανήματος :
(α) Το ΜΕ 088664 μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέας έως 120 Hp , ιδιοκτησίας ΒΙΕΝΝΑ

ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ για την κοπή κλάδων και δέντρων στην περιοχή Διστόμου (περιφερειακή οδός) Π.Ε.
Βοιωτίας.

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 380

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2019», του έργου με τίτλο
«Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
της Π.Ε. Εύβοιας», σύμφωνα με την υπ’ αρ. 143059/385/27-06-2019 (ΑΔΑ:ΨΦΥΓ7ΛΗ-ΓΘΣ) απόφαση
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση προβλημάτων
λόγω πυρκαγιών από 27/06/2019 στον Μπούρο του Δήμου Καρύστου και στον Δήμο Σκύρου του
Νομού Εύβοιας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 48495/1448/04-03-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει δαπάνη ποσού 17.050,00 € για την πληρωμή των εκτάκτων αναγκών του υποέργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019», του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό
Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο 2014ΕΠ56600011 λόγω
πυρκαγιών στο Νομό Εύβοιας, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 48494/1447/04-03-2020 έγγραφό της Δ.Τ.Ε. της
Π.Ε. Εύβοιας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 381

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2019», του έργου με τίτλο
«Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
της Π.Ε. Εύβοιας» ,σύμφωνα με την υπ’ αρ. 184164/562/14-08-2019 (ΑΔΑ:6B6M7ΛΗ-ΩΓ5) απόφαση
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση προβλημάτων
λόγω πυρκαγιών από 13/8/2019 στις περιοχές Μακρυμάλη, Βατίσι, Καστανιώτισσα των Δήμων
Διρφύων – Μεσσαπίων, Καρύστου και Ιστιαίας - Αιδηψού στο Νομό Εύβοιας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 48479/1441/04-03-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει δαπάνη ποσού 578.813,60 € για την πληρωμή των εκτάκτων αναγκών του υποέργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019», του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και
Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο
2014ΕΠ56600011 λόγω πυρκαγιών στο Νομό Εύβοιας, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 48478/1440/04-03-
2020 έγγραφό της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 382

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 48269/139/3-3-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.ΕΦωκίδας
για διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (χιονοπτώσεις –παγετός)για το
χρονικό διάστημα από 28-2-2020 έως 29-2-2020 σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 749/28-2-2020 έγγραφο της
Γ.Γ.Π.Π/Ε.Σ.Κ.Ε για επικύρωση της στην Π.Ε.Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 48805/144/04/03/2020
έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 48269/139/3-3-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.ΕΦωκίδας για διάθεση
πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (χιονοπτώσεις –παγετός)για το χρονικό
διάστημα από 28-2-2020 έως 29-2-2020 σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 749/28-2-2020 έγγραφο της
Γ.Γ.Π.Π/Ε.Σ.Κ.Ε με την οποία αποφασίστηκε;

1.Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεσης εργασιών:
iv. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 133849 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου αυτοκινούμενη αλατιέρα με
λεπίδα, ιδιοκτησίας Παναγιώτη Κοντολάτη για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε.
Φωκίδας στην ε.ο.21 Λιλαία-Επτάλοφος-όρια Νομού προς Αράχοβ
v. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 87588 , ΜΕ 123234, ιδιωτικά μηχανήματα τύπου αυτοκινούμενη
αλατιέρα με λεπίδα, ιδιοκτησίας Βασιλείου Τριβήλου για αποχιονισμό, ε.ο8 Θεοτόκο-Πενταγιοί-
Αρτοτίνα-όρια Νομού με Αιτωλοακαρνανία.
vi. Με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 123207, ΜΕ 128895, ιδιωτικά μηχανήματα τύπου αυτοκινούμενη
αλατιέρα με λεπίδα και ανέμη και το ΑΜΕ 1380 φορτηγό, ιδιοκτησίας Θάνου Δήμου για αποχιονισμό
στη θέση Φτερόλακα.

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 383

ΘΕΜΑ 35ο:Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2019», του έργου με τίτλο
«Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
της Π.Ε. Εύβοιας», σύμφωνα με την υπ’ αρ. 153393/424/05-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΟ8Υ7ΛΗ-ΩΞΡ) απόφαση
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση προβλημάτων
λόγω πυρκαγιών από 04/07/2019 στην περιοχή των οικισμών Μανίκια, Μακρυχώρι, Γαβαλά, Πυργί &
Οκτωνιά του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου και Πευκί, Λιχάδα του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού του Νομού
Εύβοιας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 48487/1444/04-03-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έυβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Είναι δαπάνες που ήρθαν μαζεμένες και με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, που
πρέπει να αιτιολογηθεί από την υπηρεσία”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει δαπάνη ποσού 239.400,60 € για την πληρωμή των εκτάκτων αναγκών του υποέργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019», του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και
Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο
2014ΕΠ56600011 λόγω πυρκαγιών στο Νομό Εύβοιας, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 48486/1443/04-03-2020
έγγραφό της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 384

ΘΕΜΑ 36ο:‘Εγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2019», 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 τηνυπ’ αρ. 135033/351/16-06-2019
(ΑΔΑ:ΨΤ687ΛΗ-4ΡΒ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την λήψη πόρων και μέσων
προς αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω πυρκαγιών από 13/06/2019 στον Πισσώνα του Δήμου
Διρφύων Μεσσαπίων και στο Θύμι του Δήμου Καρύστου του ΝομούΕύβοιας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 48490/1446/04-03-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έυβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Είναι δαπάνες που ήρθαν μαζεμένες και με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, που
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πρέπει να αιτιολογηθεί από την υπηρεσία”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει δαπάνη ποσού 76.470,80 € για την πληρωμή των εκτάκτων αναγκών του υποέργου «Έκτακτες
ανάγκες έτους 2019», του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό
Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο 2014ΕΠ56600011 λόγω
πυρκαγιών στο Νομό Εύβοιας, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 48489/1445/04-03-2020 έγγραφό της Δ.Τ.Ε. της
Π.Ε. Εύβοιας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 385

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 47127/188/29-02-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας
που αφορά διάθεση μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στον αποχιονισμό και
ρίψη άλατος, κατά την εκδήλωση καιρικών φαινομένων (χιόνια, παγετός), οδών αρμοδιότητας Π.Ε.
Βοιωτίας από 29-02-2020 έως 30-02-2020 στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Βοιωτίας (Αράχωβα –
Λιβάδι – Σκαμνός – Χιονοδρομικό Κέντρο).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Φ.007.50213/197/05/03/2020
έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή ψήφισε λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’αριθμ. 47127/188/29-02-2020 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας που αφορά
διάθεση μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στον αποχιονισμό και ρίψη άλατος,
κατά την εκδήλωση καιρικών φαινομένων (χιόνια, παγετός), οδών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας από 29-
02-2020 έως 30-02-2020 στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Βοιωτίας (Αράχωβα – Λιβάδι – Σκαμνός –
Χιονοδρομικό Κέντρο),με την οποία αποφασίστηκε:

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

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

Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προ. Π.Ε. Βοιωτίας καθώς
και των αρμοδίων τμημάτων της Δ.Τ.Ε. και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων
συντονιστών , προϊσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.
2.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΣ Unimog με λεπίδα - αλατιέρα ΜΕ 142444 Σκαμνός -Χ.Κέντρο
2. ΒΙΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Unimog με λεπίδα - αλατιέρα ΜΕ 93838 Σκαμνός -Χ.Κέντρο
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(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται με προφορικές εντολές
των υπευθύνων στελεχών της Π.Στ.Ε. , οι δε και ώρες εργασίας του/ων μηχανήματος/ων θα
καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Βοιωτίας.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε χρόνο και
για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό , φώτα, και λοιπά
αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις των
ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες, κλπ.
(δ2) Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος.
(δ3) Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, κλπ.
(δ4) Ασφάλιση του μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την αντιμετώπιση
ατυχήματος και, γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και εργασία του
μηχανήματος.
(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται
«ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ »

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 386

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 11824/316/29-01-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Εύβοιας περί κατάρτισης μητρώου οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων) για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, κ.λ.π., στην
περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Ευβοίας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2020 έως 31-12-2020

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 53195/1578/09/03/2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’αριθμ. 11824/316/29-01-2020 (ΑΔΑ: 91ΟΙ7ΛΗ-97Μ)απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Εύβοιας περί κατάρτισης μητρώου οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων) για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, κ.λ.π., στην
περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Ευβοίας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2020 έως 31-12-2020 με την
οποία αποφασίστηκε :
Εγκρίνουμε το μητρώο των οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων) για την
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λ.π., στην
περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Ευβοίας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2020 έως 31-12-2020, όπως
καταρτίστηκε στο από 29-1-2020 Πρακτικό Ελέγχου & Αξιολόγησης.
Επισημαίνεται ότι η Π.Ε. Εύβοιας, δύναται να ανανεώνει και να συμπληρώνει το ανωτέρω μητρώο των
οικονομικών φορέων οποτεδήποτε παραστεί ανάγκη για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών στο
έτος 2020.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 387

ΘΕΜΑ 39ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 51955/204/9-3-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας για
διάθεση πόρων και μέσων για τον αποχιονισμό και ρίψη άλατος,οδών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας από
09-03-2020 έως 10-03-2020, στην ευρύτερη περιοχή του νομού Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Φ.007.53859/206/10/03/2020
έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

ΑΔΑ: ΩΩ0Ψ7ΛΗ-ΙΑΞ
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αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’αριθμ. 51955/204/9-3-2020 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας για διάθεση
πόρων και μέσων για τον αποχιονισμό και ρίψη άλατος,οδών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας από 09-03-
2020 έως 10-03-2020, στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Βοιωτίας, με την οποία αποφασίστηκε:

1.Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεσης εργασιών :

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

αρμοδίων τμημάτων της Δ.Τ.Ε. και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων συντονιστών ,
προϊσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.
2.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 388

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 40ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός
Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2020»,Π.Ε.
Βοιωτίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.54105/1474/10-03-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

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

1. ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Unimog με λεπίδα - αλατιέρα ΜΕ 142444 Αράχωβα- Σκαμνός -

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

Χ.Κέντρο

ΑΔΑ: ΩΩ0Ψ7ΛΗ-ΙΑΞ
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ
ΟΥ ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕiΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Προμήθεια
πυροσβεστήρων για το
κτίριο στη Αλίαρτο,που
στεγάζεται το Τμήμα
ΑγροτικήςΟικονομίας,
κατόπιν υποδείξεως
τουΤεχνικούΑσφαλείας,
σύμφωνα με το Ν
4412/2016(ΦΕΚ Α/8-8-
16) και οδηγίες
2014/24/ΕΕ,2014/25/Ε
Ε

02.05.073.1699.
01

Λοιπές
προμήθειες 437,28 12.206,80 1.360,00 10.846,80

2

Ετήσια συντήρηση και
αναγόμωση
πυροσβεστήρων ολων
των κτιρίων της
Π.Ε.Βοιωτίας ,σύμφων
α με το Ν
4412/2016(ΦΕΚ Α/8-8-
16) και οδηγίες
2014/24/ΕΕ,2014/25/Ε
Ε

02.05.073.1699.
01

Λοιπές
προμήθειες 1.253,64 12.206,80 1.797,28 10.409,52

3

Κάλυψη δαπάνης για
προμήθεια
ηλεκτρονικής και
έντυπης κάρτας
εξυπηρέτησης του
πολίτη μέσω
καινοτόμων
τεχνολογιών,σύμφωνα
με τον Ν.3979/11
αρθρο 32 παρ. 4 ΦΕΚ
138Α/16-6-2011

02.05.073.0845
.01

Κάθε είδους
δαπάνες
δημοσίων
σχέσεων

24.800,00 33.049,00 8.250,00 24.800,00

4

Κάλυψη δαπάνης
συνοπτικού
διαγωνισμού για τον
έλεγχο των
δακοπληθυσμών με τη
μέθοδο της
παγιδοθεσίας για την
καταπολέμιση του
Δάκου κατά το έτος
2020 στη
Π.Ε.Βοιωτίας,σύμφωνα
με το Ν.Δ
2413/1953,Ν.Δ
2939/1954 και ΦΕΚ.
775/τ.β/2005.

02.05.073.5241
.01

Δαπάνες
προστασίας
Ελαιοπαραγω
γής

60.655,575 699.799,93 308.000,00 391.799,93
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 389

ΘΕΜΑ 41ο:ΈγκρισηΠρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 53647/2131/10-03-2020

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

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

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνειτα πρωτόκολλα παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, από τροποποιημένες
συμβάσεις, όπως αναφέρονται αναλυτικά στονκάτωθιπίνακα:

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ ( ΜΕ
Φ.Π.Α)

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
Κ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΜ:051302407
2.607,36€ 58/09-03-2020 19SYMV005529288 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

2

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΜ: 112433660
1.882,02€ 6/05-03-2020 20SYMV006186320 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

5

Αμοιβή στο Δικηγόρο
που θα οριστεί για τη
σύνταξη υπομνήματος-
γνωμοδότησης,
σύμφωνα με το
45057/1235/26-2-20
έγγραφο της Δ/νσης
Δ/κου – Οικ/κου και
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 αρθρο 176
παρ.1,αρθρο 72 και Ν.
4194/2013, αρθρο 58

02.05.073.0871
.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

297,60 20.000,00 9.055,54 10.944,46

6

Αμοιβή στο Δικαστικό
επιμελητή ΧΡΗΣΤΟ
ΠΟΛΥΖΟ για την
υπόθεση των
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 αρθρο 176
παρ.1,αρθρο 72 και Ν.
4194/2013, αρθρο 58

02.05.073.0871
.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

43,40 20.000,00 9.353,14 10.646,86

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 87.487,49 765.056,73 327.400,42 437.656,31

ΑΔΑ: ΩΩ0Ψ7ΛΗ-ΙΑΞ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 390

ΘΕΜΑ 42ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 40744/759/10-03-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Πληρωμή δαπάνης προμήθειας
ανταλλακτικών και επισκευών
για τα οχήματα- μηχανήματα
έργου της ΔΤΕ της ΠΕΕ
(φορτωτών ΜΕ121636ΙΧ &
ΜΕ93851ΙΧ, εκσκαφέα
φορτωτή ΚΥ3152, προωθητή
ΚΥ3157, ισοπεδωτών
ΜΕ121635ΙΧ & ΜΕ93890ΙΧ&
ΚΥ460, ημιφορτηγών
ΚΗΥ3753, φοτηγού ΚΗΙ4379
και εκχιονιστικού-λεπίδες
ΚΗΥ9400), που εντάσσονται
στο ενάριθμο 2016ΕΠ56600007
της ΣΑΕΠ566 και το υποέργο
«Επισκευή μη προβλέψιμων
βλαβών οχημάτων &
μηχανημάτων έργου
Π.Ε.Ευρυτανίας, έτους 2020»
σύμφωνα με τις 308/2019 &
27/2020 αποφάσεις
Περιφερειακού Συμβουλίου, για
το έτος 2020.

20REQ006244100

03.071.
9459.01 Διάφορα Έργα 21.385,45 483.218,14 375.167,70 86.664,99

Πληρωμή δαπάνης προμήθειας
ανταλλακτικών και επισκευών
για τα οχήματα- μηχανήματα
έργου της ΔΤΕ της ΠΕΕ (του
ισοπεδωτή ΚΥ459), που
εντάσσονται στο ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 και το υποέργο
«Επισκευή μη προβλέψιμων
βλαβών οχημάτων &
μηχανημάτων έργου
Π.Ε.Ευρυτανίας, έτους 2020»
σύμφωνα με τις 308/2019 και
27/2020 αποφάσεις του
Περιφερειακού Συμβουλίου, για
το έτος 2020.

03.071.
9459.01 Διάφορα Έργα 5.431,20 483.218,14 396.553,15 81.233,79

ΑΔΑ: ΩΩ0Ψ7ΛΗ-ΙΑΞ
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20REQ006240048

Πληρωμή δαπάνης προμήθειας
αντιψυκτικών πετρελαίου για
την κίνηση και λειτουργία των
οχημάτων – μηχανημάτων
έργου της ΔΤΕ της ΠΕΕ που
εντάσσονται στο ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 και το υποέργο
«Επισκευή μη προβλέψιμων
βλαβών οχημάτων &
μηχανημάτων έργου
Π.Ε.Ευρυτανίας, έτους 2020»
σύμφωνα με τις 308/2019 &
27/2020 αποφάσεις του
Περιφερειακού Συμβουλίου, για
το έτος 2020.
20REQ006284956

03.071.
9459.01 Διάφορα Έργα 2.299,00 483.218,14 401.984,35 78.934,79

Πληρωμή δαπάνης προμήθειας
ελαστικών για την κάλυψη
αναγκών των οχημάτων –
μηχανημάτων έργου της ΔΤΕ
της ΠΕΕ (ΚΥ3156) που
εντάσσονται στο ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 και το υποέργο
«Προμήθεια ελαστικών στόλου
οχημάτων & μηχανημάτων
έργου Π.Ε.Ευρυτανίας, έτους
2020» σύμφωνα με τις
308/2019 & 27/2020 αποφάσεις
του Περιφερειακού Συμβουλίου,
για το έτος 2020.
20REQ006313739

03.071.
9459.01 Διάφορα Έργα 2.080,00 483.218,14 404.283,35 76.854,79

Η δαπάνη αφορά προμήθεια
ελαστικών στόλου οχημάτων
και μηχανημάτων έργων, για
την κάλυψη αναγκών των
οχημάτων – μηχανημάτων
έργου της ΔΤΕ της ΠΕΕ (στα
πλαίσια διεξαγωγής συνοπτικού
διαγωνισμού) που εντάσσονται
στο ενάριθμο 2016ΕΠ56600007
της ΣΑΕΠ566 και το υποέργο
«Προμήθεια ελαστικών στόλου
οχημάτων & μηχανημάτων
έργου Π.Ε.Ευρυτανίας, έτους
2020» σύμφωνα με τις
308/2019 & 27/2020 αποφάσεις
του Περιφερειακού Συμβουλίου,
για το έτος 2020.
20REQ006319713

03.071.
9459.01 Διάφορα Έργα 50.801,36 483.218,14 406.363,35 26.053,43

Πληρωμή δαπάνης υλοποίησης
του έργου «Συντήρηση –
χαλικόστρωση οδικού δικτύου
για λόγους πολιτικής
προστασίας» το οποίο
εντάσσεται στο Τεχνικό

03.071.
9771.01

Εκτέλεση &
συντήρηση
έργων

100.000,00 490.425,75 183.000,00 207.425,75

ΑΔΑ: ΩΩ0Ψ7ΛΗ-ΙΑΞ
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 391

ΘΕΜΑ43ο:Εξειδίκευσηπίστωσης από τονΤακτικό Προϋπολογισμό (ΕιδικόςΦορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες,
συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών &δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων(ΕιδικόςΦορέας 071)ΟικονομικούΈτους 2020 »,Π.Ε. Εύβοιας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 53364/1746/10-03-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΥΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Ετήσια ασφάλιση των
οχημάτων (Αυτοκίνητα
και Μηχανήματα
Έργου) της ΠΕ Εύβοιας.
ΑΔΑΜ:20REQ0063673
38
Έγγραφο 47569/1411/3-
3-2020 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.073.089
9.01

Λοιπές
δαπάνες και
ειδικές
αμοιβές

7.000,00 98.537,90 82.356,48 9.181,42

ΣΥΝΟΛΟ 7.000,00 98.537,90 82.356,48 9.181,42

2.Εγκρίνειεξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, πιστοποιήσεις-λογαριασμούς έργων, μελετών (Ε.Φ.
02071) ως εξής:

Πρόγραμμα 2020 της
Π.Ε.Ευρυτανίας, σύμφωνα με
την 296/2019 απόφαση
Περιφερειακού Συμβουλίου.
20REQ006272931
Πληρωμή δαπάνης υλοποίησης
του έργου «Διαπλατύνσεις-
Τεχνικά Ισιώματα-Καστρί» το
οποίο εντάσσεται στο Τεχνικό
Πρόγραμμα 2020 της
Π.Ε.Ευρυτανίας, σύμφωνα με
την 296/2019 απόφαση
Περιφερειακού Συμβουλίου.
20REQ006276760

03.071.
9779.01

Εκτέλεση λοιπών
έργων που δεν
κατονομάζονται

ειδικά

64.000,00 797.264,31 352.538,64 380.725,67

ΑΔΑ: ΩΩ0Ψ7ΛΗ-ΙΑΞ
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΥΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

πληρωμή της
μελέτης«Γεωτεχνική
έρευνα και μελέτη στο
Α/Κ Αγ. Γεωργίου
Λιχάδας Ν. Εύβοιας
2016ΜΠ06600001
ΣΑΜΠ066

02.02.071.93
62.01

Μελέτες και
έρευνες για
εκτέλεση
έργων 12.578,49

2

Πληρωμή της μελέτης:
"Συμπληρωματικά έργα
προστασίας ακτών από
Κεφαλές Ασμηνίου έως
Πευκί (οριστική μελέτη)"
ΣΑΜΠ066
κ.α.201ΜΠ06600002

02.02.071.93
62.01

Μελέτες και
έρευνες για
εκτέλεση
έργων

10.881,29

3

Πληρωμή της μελέτης:
"Οριοθέτηση χειμάρρων-
Αντιπλημμυρικά Έργα
Βόρειας Εύβοιας" ΣΑΜΠ
366
κ.α.2015ΜΠ36600002

02.02.071.93
62.01

Μελέτες και
έρευνες για
εκτέλεση
έργων

100,00

4

Πληρωμή της μελέτης:
"Οριοθέτηση χειμάρρων-
Αντιπλημμυρικά Έργα
Νότιας Εύβοιας" ΣΑΜΠ
366
κ.α.2015ΜΠ36600003

02.02.071.93
62.01

Μελέτες και
έρευνες για
εκτέλεση
έργων

100,00

5

πληρωμή του 5ου
λογαριασμού της
μελέτης«ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΑΛΑΜΑΝΕΙΚΑ
ΣΑΜΠ366
2015ΜΠ36600001

02.02.071.93
62.01

Μελέτες και
έρευνες για
εκτέλεση
έργων

100,00 260.902,28 137.144,20 99.998,30

6

Πληρωμή της μελέτης:
Μελέτη Διευθέτησης
Χειμάρρου Αυλωναρίου»
ΣΑΜΠ 066
κ.α.2016ΜΠ06600018

02.02.071.93
69.01

Μελέτες
έρευνες

πειραματικές
εργασίες που

δεν
κατονομάζοντα

ι ειδικά

100,00

7

Πληρωμή της μελέτης:
Μελέτη Διευθέτησης
Χειμάρρου Μανικιάτη»
ΣΑΜΠ 066
κ.α.2016ΜΠ06600008

02.02.071.93
69.01

Μελέτες
έρευνες

πειραματικές
εργασίες που

δεν
κατονομάζοντα

ι ειδικά

100,00

8

Πληρωμή της μελέτης:
Μελέτη Διευθέτησης
Μεσσάπιου Ποταμού»
ΣΑΜΠ 066
κ.α.2016ΜΠ06600019

02.02.071.93
69.01

Μελέτες
έρευνες

πειραματικές
εργασίες που

δεν
κατονομάζοντα

ι ειδικά

100,00

ΑΔΑ: ΩΩ0Ψ7ΛΗ-ΙΑΞ
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9

Πληρωμή της μελέτης:
Συνέχιση της μελέτης
«Μελέτη Διευθέτησης
ποταμού Κηρέα»
ΣΑΜΠ066
κ.α.2016ΜΠ06600009

02.02.071.93
69.01

Μελέτες
έρευνες

πειραματικές
εργασίες που

δεν
κατονομάζοντα

ι ειδικά

100,00

10

Πληρωμή της μελέτης:
Μελέτη Διευθέτησης
Σαρανταπόταμου»
ΣΑΜΠ 066
κ.α.2016ΜΠ06600017

02.02.071.93
69.01

Μελέτες
έρευνες

πειραματικές
εργασίες που

δεν
κατονομάζοντα

ι ειδικά

100,00 362.757,00 292.257,00 70.000,00

11

δαπάνες εκτός έδρας
κίνησης & οδοιπορικά
έξοδα και αμοιβές
υπαλλήλων (ΠΙΝ.Ο) (π.κ.
2066026)
κωδικός:2015ΕΠ5660000
0 ΣΑΕΠ 566 για 2020

02.02.071.94
17.01

Οδοιπορικά
έξοδα όσων
μετακινούνται
στο εσωτερικό
υπαλλήλων ή

μη.

10,00

12

Πληρωμή δαπανών εκτός
έδρας κίνησης &
οδοιπορικά έξοδα και
αμοιβές υπαλλήλων
(ΠΙΝ.Ο)(τ.κ.2066026) :2
000ΕΠ06600026 της
ΣΑΕΠ 066 για το 2020

02.02.071.94
17.01

Οδοιπορικά
έξοδα όσων
μετακινούνται
στο εσωτερικό
υπαλλήλων ή

μη.

10,00 158.020,00 0,00 158.000,00

13

Πληρωμή έργου «
Ολοκλήρωση της
αρχαιολογικής
παρακολούθησης και της
σωστικής ανασκαφικής
έρευνας στο πλαίσιο
εκτέλεσης του έργου
«συνοδά έργα του νέου
Γενικού Νοσοκομείου
Χαλκίδας»
ΑΔΑΜ:20REQ00639323
5
Έγγραφο 276422/7964/6-
3-2020 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.97
79.01

Εκτέλεση
λοιπών έργων

που δεν
κατονομάζοντα

ι ειδικά

70.000,00 585.177,08 371.377,11 143.799,97

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 392

ΘΕΜΑ 44ο:Α/«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους
2020 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2020».
Β/«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού
Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2020», Π.Ε. Φωκίδας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.53703/854/10-03-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Δεν ψηφίζουμε την εισφορά στον ΟΠΑΣΤΕ... ΝΑΙ στα υπόλοιπα”
Η κα Μπατζελή και ο κ. Αναγνωστάκης επεσήμαναν ότι ψηφίζουν όλα τα άλλα εκτός ΟΠΑΣΤΕ

ΑΔΑ: ΩΩ0Ψ7ΛΗ-ΙΑΞ
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

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

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια

μοκέτας και σόμπας
για τις ανάγκες του

Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη
Το αρθμ. πρωτ.
οικ. Έγγραφο

49312/237/04-03-
2020 πρωτογενές

αίτημα του
Γραφείου

Αντιπεριφερειάρχη

02.04.073.1699.01 Λοιπές
προμήθειες 339,97 13.692,25 265,00 13.087,28

2.

Η δαπάνη αφορά
την αναγόμωση και
την συντήρηση των
πυροσβεστήρων της
Δ/νσης Μεταφορών
και Επικοινωνιών
Το αρθμ. πρωτ.
οικ. Έγγραφο

50924/732/06-03-
2020 πρωτογενές
αίτημα της Δ/νσης
Μεταφορών και
Επικοινωνιών

02.04.073.1699.01 Λοιπές
προμήθειες 309,10 13.692,25 604,97 12.778,18

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
649,07 27.384,50 869,97 25.865,46

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

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

3.

Η δαπάνη αφορά
την Τακτική
Οικονομική

Ενίσχυση για το
Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε

Φωκίδας σύμφωνά
με τις αριθμ.68/2020
απόφαση του Π.Σ.
Στερεάς Ελλάδας

«περί τροποποίησης
Καταστατικού του
Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε ΑΔΑ:
9ΤΛΡ7ΛΗ-ΜΥΖ» και
57/2020 απόφαση
του Π.Σ. Στερεάς
Ελλάδας «περί
τροποποίησης

Τεχνικού

02.04..071.9779.01

Εκτέλεση
λοιπών έργων

που δεν
κατονομάζοντα

ι ειδικά

50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

ΑΔΑ: ΩΩ0Ψ7ΛΗ-ΙΑΞ
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Προγράμματος Π.Ε
Φωκίδας ΑΔΑ:

6ΓΜΛ7ΛΗ-7ΣΟ» Το
αρθμ. πρωτ. οικ.

Έγγραφο
103/103/29-01-2020

πρωτογενές
αίτημα της Δ/νσης

Ανάπτυξης

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 393

ΘΕΜΑ 45ο:A)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2020(ειδικός φορέας 073)για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους
2020».
B)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού
έτους 2020(ειδικός φορέας 071)για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ,ΠΕ Φθιώτιδας,
έτους 2020».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 53143/2108/10-03-2020
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού-Δ.Ε. της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ

ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+Α
ΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της Π.Σ.Ε.
στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Λαμίας
(αίτηση ασφαλιστικών
μέτρων Κων/νου
Νταλαβέρη)

Έγγραφο 27355/153/10-3-
2020 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 491,04

2

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

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

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 819,64

ΑΔΑ: ΩΩ0Ψ7ΛΗ-ΙΑΞ



61

3

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε. στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά
(Τριμελές Θ΄Τμήμα) (έφεση
“ΤΡΑΠΕΖΑ EFG
EUROBANK ERGASIAS
A.E.”)

Έγγραφο 18022/95/10-3-
2020 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 819,64

4

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της Π.Σ.Ε.
στο Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά (Τριμελές Θ΄Τμήμα)
(έφεση Δημητρίου Μπλάνη
κλπ.)

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

819,64

5

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για σύνταξη
νομικής γνωμοδότησης
(αιτήματα ΤΟΕΒ Ανθήλης-
Αμουρίου-Λιανοκλαδίου-
Ζηλευτού-Φακίτσας για
πρόσληψη εποχικού
προσωπικού)

Έγγραφο 31913/179/11-2-
2020 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 198,40 100.000,00 60.393,76 39.606,24

6

Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου στον
Απόστολο Χαβελέ του
Κων/νου λόγω μη χρήσης

Έγγραφο 3896/28-2-2020
Δ/βση μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

54,00

7

Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου στο Νικόλαο
Διατζίδη του Λυκούργου,
λόγω μη χρήσης

Έγγραφο 1033/28-2-2020
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε.
Εύβοιας

02.01.073.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

70,00

8

Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου στον Αθανάσιο
Σταματονικολό του
Χρήστου σύμφωνα με την
αριθμ. Α367/2018 απόφαση
του Διοικητικού
πρωτοδικείου Χαλκίδας
(1ου Μονομελούς)

Έγγραφο 265907/7549/26-
11-2019 Δ/νση Διοικητικού-
Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας

02.01.073.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

5.964,02

9

Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου στον
Αναστάσιο Τουλούμη του
Ιωάννη σύμφωνα με την
αριθμ. Α114/2018 απόφαση
του Διοικητικού
πρωτοδικείου Χαλκίδας
(1ου Μονομελούς)

Έγγραφο 265907/7549/26-
11-2019 Δ/νση Διοικητικού-
Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας

02.01.073.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

7.739,23

ΑΔΑ: ΩΩ0Ψ7ΛΗ-ΙΑΞ
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Β. Εγκρίνει εξειδίκευση πίστωσηςγια δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών, ΠΕ
Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020 , ως κατωτέρω:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 394

10

Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου στην
“ΓΕΡΑΝΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Μ.ΕΠΕ-
ΓΕΜΟΒΟ Μ.ΕΠΕ” λόγω μη
χρήσης

Έγγραφο 849/4-3-2020
Δ/νση Μεταφορών &
Επικοινωνιών Αταλάντης

02.01.073.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

205,00 46.266,81 1.922,48 44.344,33

11

ΔΑΠΑΝΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ(ΔΙΟΔΙΑ-
ΧΙΛ.ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ-
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ)
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
2020 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΔΑΚΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

-ΕΓΓΡΑΦΟ 2948/44176/25-
2-2020 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚ. &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.5241.
01

Δαπάνες
προστασίας

ελαιοπαραγωγής
1.000,00

12

ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2020
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

-ΕΓΓΡΑΦΟ 2948/44176/25-
2-2020 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.5241.
01

Δαπάνες
προστασίας

ελαιοπαραγωγής
5.000,00 1.735.540,84 968.566,26 766.974,58

23.180,61

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑΜ
ΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ

2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΤΈΛΕΣΉ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
“ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΈΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟΝ
ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ”

Έγγραφο 12488/502/17-1-
2020 Δ/νση Τεχνικών
Έργων

20REQ006171515 2020-01-
17

02.01.071.9762.
01

Μελέτες και
έρευνες για

εκτέλεση έργων.
45.000,00 150.000,00 22.717,02 127.282,98

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 45.000,00

ΑΔΑ: ΩΩ0Ψ7ΛΗ-ΙΑΞ
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ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ 46ο:Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στουςΟΤΑ α΄ και β΄
βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 40507/734/11-03-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε για το εν λόγω θέμα τα εξής: “Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ είχαμε καταψηφίσει
τον πολιτικό ρεαλισμό, που ζητούσε έκτακτους εργαζόμενους και μάλιστα πολύ λιγότερους από τις
ανάγκες.
Στην ίδια λογική ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ και την σημερινή εισήγηση, που σημαίνει πλήρη υποταγή και
συναίνεση στην περιοριστική πολιτική της Κυβέρνησης και όλων των διαχειριστών του συστήματος.
Διαφωνούμε, κατηγορηματικά, με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των υπηρεσιών της
Περιφέρειας, αλλά και με την συμμετοχή τους στην εφαρμογή πολιτικών αποσάθρωσης των εργασιακών
σχέσεων….. Με την συμβολή τους στην κατάργηση της μόνιμης και σταθερής δουλειάς.
Σημειώνουμε, πως, παρά την αρνητική μας ψήφο στην συγκεκριμένη εισήγηση, κατανοούμε την θέληση
όσων διεκδικήσουν αυτές τις θέσεις για να αντιμετωπίσουν έστω και προσωρινά το πρόβλημα της
ανεργίας…. Όπως κάναμε πάντα.. θα είμαστε στο πλευρό τους ότι χρειαστούν και φυσικά θα
επιδιώξουμε μαζί τους την μόνιμη και σταθερή δουλειά, που αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα κάθε
εργαζόμενου.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την πρόσληψη αναλυτικά, κατά Π. Ε., του ακόλουθου προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για το έτος 2020, στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών - 1 - -
ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας - 1 - -
Σύνολο Π. Ε. Βοιωτίας - 2 - -

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων - - 1 -
Σύνολο Π. Ε. Ευρυτανίας - - 1 -

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

ΠΕ Κτηνιατρικής 1 - - -
ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας / Δημόσιας
Υγιεινής - 1 - -

Σύνολο Π. Ε. Εύβοιας 1 1 - -
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 395

ΘΕΜΑ 47ο:Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με κάλυψη τηςδαπάνης υπό μορφή
αντιτίμου για το έτος 2020

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 43864/803/10-03-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε για το εν λόγω θέμα τα εξής: “Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ είχαμε καταψηφίσει
τον πολιτικό ρεαλισμό, που ζητούσε έκτακτους εργαζόμενους και μάλιστα πολύ λιγότερους από τις
ανάγκες.
Στην ίδια λογική ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ και την σημερινή εισήγηση, που σημαίνει πλήρη υποταγή και
συναίνεση στην περιοριστική πολιτική της Κυβέρνησης και όλων των διαχειριστών του συστήματος.
Διαφωνούμε, κατηγορηματικά, με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των υπηρεσιών της
Περιφέρειας, αλλά και με την συμμετοχή τους στην εφαρμογή πολιτικών αποσάθρωσης των εργασιακών
σχέσεων….. Με την συμβολή τους στην κατάργηση της μόνιμης και σταθερής δουλειάς.
Σημειώνουμε, πως, παρά την αρνητική μας ψήφο στην συγκεκριμένη εισήγηση, κατανοούμε την θέληση
όσων διεκδικήσουν αυτές τις θέσεις για να αντιμετωπίσουν έστω και προσωρινά το πρόβλημα της
ανεργίας…. Όπως κάναμε πάντα.. θα είμαστε στο πλευρό τους ότι χρειαστούν και φυσικά θα
επιδιώξουμε μαζί τους την μόνιμη και σταθερή δουλειά, που αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα κάθε
εργαζόμενου.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την πρόσληψη στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Π. Ε. Βοιωτίας, αναλυτικά, του
ακόλουθου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού έργου χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για
το έτος 2020, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου [άρθρο 48 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ A΄
47)], σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό :

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 396

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 1 - - -
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1 - - -
ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας - 1 - -
Σύνολο Π. Ε. Φθιώτιδας 2 1 - -

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

ΤΕ Μηχανικών Έργων Υποδομής - 1 - -
Σύνολο Π. Ε. Φωκίδας - 1 - -

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

Χειριστών Μηχανημάτων Έργων - - 2 -
Εργατών - - - 1
Σύνολο Π. Ε. Βοιωτίας - - 2 1
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ΘΕΜΑ 48ο:Ετήσιος προγραμματισμός τακτικού προσωπικού έτους 2020 - Πρόσληψη ενός -1-
Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στην Νομική Υπηρεσία της έδρας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 32411/492/18-02-2020
έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Η Νομική Υπηρεσία είναι απαραίτητη….
Κατά την άποψη μας πρέπει να έχει ενιαία συγκρότηση επιστημονική και να επιμερίζεται σε κάθε
Περιφερειακή Ενότητα…..
Οι δικηγόροι πρέπει να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με ειδικό μισθολόγιο…. Να είναι
μόνιμοι υπάλληλοί με πλήρη δικαιώματα.
Ο αριθμός τους να είναι επαρκής….. και όχι απλά να καλύπτουν τρύπες.
Σε αυτή την βάση…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Ο κ. Σαλμάς επεσήμανε ότι η συγκεκριμένη απόφαση είναι χρήσιμη προκειμένου να επανδρωθεί η έδρα
της ΠΣΕ

Ο κ. Αναγνωστάκης συμφώνησε δεδομένου ότι αυτό βοηθάει στην καλύτερη λειτουργία της Νομικής
Υπηρεσίας

Η κα Μπατζελή επεσήμανε “Η συγκρότηση νομικής υπηρεσίας είναι ζητούμενο από όλους μας, εφόσον
ο νομικός είναι αορίστου χρόνου το ψηφίζουμε και κατόπιν να προχωρήσουμε και σε δεύτερη
πρόσληψη.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής, για το έτος 2020, στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Νομική Υπηρεσία (έδρας)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΘΕ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕ Δικηγόρων 2074827830

Νομική Υπηρεσία (έδρας) 1

ΣΥΝΟΛΟ 1

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 397

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φάνης Σπανός Αριστείδης Τασιός Ελένη Παναγιώτου

Δημήτριος Βουρδάνος

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Μαρία Αναγνώστου
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Σωτήριος Δρένιος

Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Κατερίνα Μπατζελή

Αναστάσιος Χρονάς

ΑΔΑ: ΩΩ0Ψ7ΛΗ-ΙΑΞ
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