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

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

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 15ης Οκτωβρίου 2019
Αριθμός Πρακτικού 33

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 15 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε
σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 200/1-09-
2019 (ΑΔΑ: 69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας,
προεδρεύοντος του κ. Αριστείδη Τασιού, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος
ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 1690/30-09-2019 απόφασή της (ΑΔΑ: ΨΩΦΨ7ΛΗ-Ι4Η) και δυνάμει
της υπ΄αριθμ. (οικ.) 227079/2044/10-10-2019 πρόσκλησης, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα
μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για να αποφασίσει επί των κάτωθι
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του υπ΄αριθμ. 32/08-10-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

NOMIKA ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά
με τη σύναψη εξώδικου συμβιβασμού με τον Θεόδωρο Μελετίου.

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης επί
ερωτήματος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης επί
ερωτήματος της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 5ο: 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’ αριθμ. 55673/141/12-03-2019 (ΑΔΑ:
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ΨΔΖΜ7ΛΗ-ΓΤΟ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί λήψης πόρων και μέσων
για την αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω βροχοπτώσεων στο Νομό Εύβοιας

ΘΕΜΑ 6ο: 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’ αριθμ. 104993/259/13-05-2019 (ΑΔΑ:
ΩΒΜ27ΛΗ-ΞΝ1) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί λήψης πόρων και μέσων
για την αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω βροχοπτώσεων στο Νομό Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας (υποέργο: 14
μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας, τα έτη
2018-2019).

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 222310/1019/4-10-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες από την 4/10/2019).

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 195107/562/2-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της
Π.Ε. Φωκίδας (πυρκαγιά 1/09/2019, Μαγούλα - Κλήμα, Δ. Δωρίδας).

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 223799/5115/7-10-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (πτώσεις βράχων επί του οδοστρώματος του επαρχιακού και εθνικού δικτύου
Νομού Φωκίδας).

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δημοπράτησης, με συνοπτικό διαγωνισμό, του έργου με τίτλο:
«Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Πολιτικών», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δημοπράτησης, με συνοπτικό διαγωνισμό, του έργου με τίτλο: «Επισκευή
και συντήρηση κτιρίων ιδιοκτησίας Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.

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

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ανοιχτού,
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του υποέργου: «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού δικτύου
κεντρικής Εύβοιας για τα έτη 2018-2019 (Β’ Φάση)», προϋπολογισμού 1.800.000,00 € με ΦΠΑ,
του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ανοιχτού,
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Κόμβος Δροσιάς Ν.Α. Εύβοιας (συνέχιση)»,
προϋπολογισμού 1.201.500,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας,

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙβ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ταύρου Ωρεών και αντικατάσταση στεγάστρου», Π.Ε.
Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 17ο: α) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1066/22-05-2019 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε., σύμφωνα με το διατακτικό της αριθμ. 764/2019 (σε ορθή επανάληψη)
απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προδικαστικής προσφυγής του οικονομικού φορέα «ΜΕΤΕ
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ΣΥΣΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» και β) έγκριση του διορθωμένου
πρακτικού Ι της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση
εκπόνησης της «Μελέτης ενίσχυσης γέφυρας στη θέση “Τουμπρί Ζεμένου” της Ε.Ο. Λιβαδειάς -
Δελφών», προϋπολογισμού 184.403,34 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση οδού Μεγάλο Χωριό - Λακκώματα - Καλλιακούδα (Α’
Φάση)», προϋπολογισμού 550.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο Νομού
Φωκίδας Β’ Φάση», προϋπολογισμού 460.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου: «Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών έργων &
σήμανσης στις επαρχιακές οδούς, Νο 5 Στρώμη - Λευκαδίτι - Λιδωρίκι, Νο 8 Φράγμα Αρτοτίνα,
Νο 11 Στίλια Περιθιώτισσα Παλαιοξάρι Τείχιο & Νο 13 Κροκύλειο Αλποχώρι», προϋπολογισμού
2.600.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας».

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία) του έργου:
«Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής Δομοκού», προϋπολογισμού 200.000,00 €
με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών
διαγράμμισης οδών, το έτος 2019, για τις ανάγκες διαγράμμισης του εθνικού και επαρχιακού
οδικού δικτύου της Π.Ε. Εύβοιας», με χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και μέχρι τις 31/12/2019, προϋπολογισμού 74.356,60 € με ΦΠΑ και β) των όρων της
σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια πινακίδων και στηθαίων ασφαλείας οδών»,
συνολικού προϋπολογισμού 33.999,99 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση α) επαναδημοπράτησης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο:
«Παροχή υπηρεσιών για την μίσθωση μηχανημάτων για τις δράσεις πρόληψης πυρκαγιών,
έτους 2019», προϋπολογισμού 80.463,60 € με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης,
Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του
συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή γενικών υπηρεσιών για τη μίσθωση μηχανημάτων
για τις δράσεις πρόληψης πλημμυρών, έτους 2019», προϋπολογισμού 74.313,20 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του υποέργου: «Καθαρισμός ερεισμάτων και κοπή κλαδιών
& δένδρων στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 255.000,00 € με ΦΠΑ, του
έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας».
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ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην “Έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019”, που θα
πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan expo, στην Αθήνα.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 28ο: Διόρθωση των υπ΄αριθμ. 283/4-02-2019 και 300/11-02-2019 αποφάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. σχετικά με την τροποποίηση – διόρθωση δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 29ο: Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 1555/7-08-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. σχετικά με την κατακύρωση των δεύτερων μειοδοτών της διαγωνιστικής διαδικασίας με
διαπραγμάτευση στις 18 Δεκεμβρίου 2017, για την «Μεταφορά μαθητών, Π.Ε. Εύβοιας, τα
σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020».

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 30ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2019,
για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 31ο: Εξειδίκευση πίστωσης για την πληρωμή δαπανών, έργων, μελετών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 32ο: Εξειδίκευση πίστωσης για τη δαπάνη εορτασμού της επετείου της 28ης Οκτωβρίου
στην Π.Ε. Φωκίδας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της 6ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού, έτους 2019, της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 34ο: Συγκρότηση επιτροπής του Ν. 4412/2016, για την παρακολούθηση και παραλαβή
της σύμβασης περί προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της
Π.Ε. Εύβοιας, των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας εκπαίδευσης του νομού και του Κ.Ε.Σ.Υ.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ - ΔΩΡΕΑ

ΘΕΜΑ 35ο: Δωρεά εξοπλισμού Η/Υ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε σχολεία, φορείς και
συλλόγους της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης για την αγορά οικοπέδου, για την εγκατάσταση του
μηχανολογικού εξοπλισμού της Π.Ε. Φωκίδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε λόγω κωλύματος ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
και Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός και προήδρευσε ο Αντιπρόεδρός της, κ.
Αριστείδης Τασιός.

ΑΔΑ: 7ΖΧ47ΛΗ-ΒΛΗ



5

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου της επιτροπής, δέκα (10):
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Βουρδάνος και τα μέλη Αικατερίνη Καλαντζή,

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

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

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

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

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

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

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε.
3. Βασιλική Παλαιολόγου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών της

Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.

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

ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών της
Π.Ε. Εύβοιας, σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010.

ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Τροποποίηση – διόρθωση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας, για
το σχολικό έτος 2019-2020.

Το κατεπείγον των ανωτέρω θεμάτων έγκειται στην επιτακτική ανάγκη για την
απρόσκοπτη και ασφαλή μεταφορά μαθητών από και προς τις σχολικές μονάδες της Π.Ε.
Εύβοιας.

ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Χορήγηση παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο:
“Σχεδιασμός και κατασκευή Τουριστικού Portal”, στα πλαίσια του Προγράμματος Τουριστικής
Προβολής της Π.Σ.Ε.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός πως η εν λόγω σύμβαση λήγει στις
18/10/2019, οπότε δεν υπάρχει το χρονικό περιθώριο για λήψη απόφασης σε μεταγενέστερη
συνεδρίαση της επιτροπής.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1797

ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της παροχής υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών
της Π.Ε. Εύβοιας, σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. α) οικ.
221694/6413/4-10-2019 και β) 224661/6489/8-10-2019 έγγραφα της Δ/νσης Διοικητικού -
Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής, που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών μεταφοράς

μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας από τροποποιημένες συμβάσεις, όπως αναφέρονται αναλυτικά
στους κάτωθι πίνακες:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 6.625,55 50/16-5-2019 & Π1/5-8-

2019
19SYMV004307239

2 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.533,51 40/23-5-2019 19SYMV004304773
3 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4.613,44 529/21-5-2019 &

Π2κ΄3/5-6-2019
18SYMV004245725

4 ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1.998,38 64/13-5-2019 18SYMV004239034
5 ΚΑΚΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.795,32 36/14-5-2019 18SYMV004277084
6 ΚΑΠΠΕΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 4.752,41 16/14-5-2019 19SYMV004301888
7 ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5.061,51 26/7-6-2019 19SYMV004302098
8 ΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 884,01 33/19-6-2019 19SYMV004588993
9 ΚΡΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 804,76 38/16-5-2019 18SYMV004277217
10 ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.608,75 34/14-5-2019 19SYMV005080279
11 ΛΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3.496,75 20/14-5-2019 18SYMV004230591
12 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2.000,81 12/15-5-2019 18SYMV004277142
13 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6.167,14 9/16-5-2019 18SYMV004257144
14 ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6.917,41 23/27-5-2019 18SYMV004222413
15 ΞΥΠΟΛΗΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 2.878,39 46/17-5-2019 19SYMV004430536
16 ΠΑΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 5.727,09 13/16-5-2019 18SYMV004238582
17 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣ 1.462,21 32/14-5-2019 19SYMV004590020
18 ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4.160,75 152/13-5-2019 & 1/2-8-

2019 πιστωτικό
19SYMV004588630

19 ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3.924,46 60/13-5-2019 18SYMV004212160
20 ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 4.127,41 30/13-5-2019 18SYMV004222261
21 ΣΧΟΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8.299,07 540/7-5-2019 19SYMV004302154
22 ΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.515,63 145/10-5-2019 19SYMV004306926

19SYMV004589067
23 ΤΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4.177,82 141/10-5-2019 19SYMV004302101
24 ΤΣΙΛΙΚΟΧΡΥΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5.984,41 52/10-5-2019 18SYMV004257134
25 ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3.262,44 35/8-5-2019 19SYMV004589894
26 ΦΡΑΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1.991,20 41/13-5-2019 18SYMV004245593
27 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 9.007,57 78/23-5-2019 &156/23-

5-2019
19SYMV004471137
19SYMV004589226

28 ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1.945,06 17/13-5-2019 19SYMV004393364
29 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3.005,83 40/10-5-2019 19SYMV004392435
30 ΤΣΟΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 5.117,63 40/22-5-2019 19SYMV004447259
31 ΤΣΩΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 3.375,58 16/22-5-2019 19SYMV004474126
32 ΦΡΑΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 572,88 42/13-5-2019 19SYMV004393286
33 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 3.372,87 49/13-5-2019 & 200/13-

5-2019
19SYMV004396182
19SYMV004589356

34 ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2.414,78 13/17-5-2019 & 14/5-8-
2019 πιστωτικό

19SYMV004399189

35 ΜΑΚΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 2.621,22 17/15-5-2019 19SYMV004414693
36 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 4.075,63 82/3-6-2019 19SYMV004382681
37 ΠΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 1.888,14 90/10-5-2019 19SYMV004411206
38 ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1.472,13 15/22-5-2019 19SYMV004447124
39 ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4.020,28 47/13-5-2019 19SYMV004359995
40 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.794,47 41/10-5-2019 19SYMV004392310
41 ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6.751,25 13/14-5-2019 & 15/1-8-

2019 πιστωτικό
19SYMV004390260

42 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1.162,43 13/15-5-2019 19SYMV004446344
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1 ΚΑΛΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2.351,46 7/13-5-2019 19SYMV004302158

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “πρόκειται για πρωτόκολλα παραλαβής, τα οποία
συντάσσονται από επιτροπή που συγκροτείται από υπαλλήλους του διοικητικού προσωπικού της
Περιφέρειας. Παλαιότερα ερχόταν προς έγκριση μόνο μια κατάσταση με ονόματα”. Ο ίδιος ζήτησε
να βρεθεί ένας τρόπος, ώστε να μην καταλογίζεται ευθύνη σε κανέναν.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων Εσωτερικής Λειτουργίας και
Ανάπτυξης Π.Σ.Ε., κ. Ιωάννης Καρνάβας, ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής πως η
αρμοδιότητα πλέον της τροποποίησης του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου όλων των
συμβάσεων ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1798

ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Τροποποίηση – διόρθωση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας, για
το σχολικό έτος 2019-2020.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 228805/6600/11-
10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Την τροποποίηση – διόρθωση - επανακοστολόγηση των δρομολογίων μεταφοράς

μαθητών σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του νομού Εύβοιας, όπως αυτές
διαμορφώθηκαν και καταγράφηκαν στη Βάση Δεδομένων της Π.Ε. Εύβοιας μετά την έναρξη του
σχολικού έτους 2019 – 2020, καθώς και την τροποποίηση των προς σύναψη και των
υπογεγραμμένων συμβάσεων σύμφωνα με τους πίνακες του Παραρτήματος Ι, που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η τροποποίηση των ως άνω δρομολογίων άρχεται με την παρούσα. Η δαπάνη θα
βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 10 073 Κ.Α.Ε. 0821 της Π.Ε. Εύβοιας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1799

ΕΚΤΑΚΤΟ 3ο: Χορήγηση παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο:
“Σχεδιασμός και κατασκευή Τουριστικού Portal”, στα πλαίσια του Προγράμματος Τουριστικής
Προβολής της Π.Σ.Ε.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 226553/6779/14-
10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 163543/5234/18-07-2019 (ΑΔΑΜ:

19SYMV005293337) σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών του έργου: “Σχεδιασμός και
κατασκευή Τουριστικού Portal”, στα πλαίσια του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της
Π.Σ.Ε., με την εταιρεία “WEBJAR Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία” (ΑΦΜ: 800435403), ως προς
το άρθρο 1 περί χορήγησης παράτασης για χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών, ήτοι μέχρι 18-12-
2019, βάσει του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 1 της αρχικής σύμβασης.

Η παράταση της σύμβασης δεν προκαλεί αύξηση του συμβατικού ποσού.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. 163543/5234/18-07-2019 αρχική σύμβαση.

Καταψήφισε την εισήγηση ο κ. Χρονάς, με την αιτιολογία ότι “καμιά παράταση δεν
χρειάζεται να δοθεί για μια μελετητική δουλειά, ένα αντικείμενο μάλιστα που ήρθε με
καθυστέρηση”.
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Οι κ.κ. Σιαλμάς και Σκούρας συμφώνησαν να δοθεί η εν λόγω παράταση, με την
προϋπόθεση όμως να μην ζητηθεί άλλη.

Ο κ. Αντιπρόεδρος ζήτησε από τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο των Γενικών Δ/νσεων
Εσωτερικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε., κ. Ιωάννη Καρνάβα, να δοθούν οδηγίες στις
υπηρεσίες, ώστε να μην καθυστερούν την αποστολή των εισηγήσεών τους.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1800

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του υπ΄αριθμ. 32/08-10-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το υπ΄αριθμ. 32/08-10-2019 πρακτικό συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με ενσωματωμένη την παρατήρηση του
κ. Χρήστου Δούρου, ο οποίος ζήτησε να συμπληρωθεί η τοποθέτησή του για τους διαγωνισμούς
των μαθητικών δρομολογίων στη σελίδα επτά (7) του εν λόγω πρακτικού, με τη φράση (Δ.Δ.
Γραβιάς), στο σημείο συγκεκριμένα που γράφτηκε “ώστε να αποσοβήσει ο κίνδυνος αφενός να
κλείσουν σχολεία, όπως π.χ. στον Δήμο Αμφίκλειας - Ελάτειας”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1801

NOMIKA ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά
με τη σύναψη εξώδικου συμβιβασμού με τον Θεόδωρο Μελετίου.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Τ.Τ. 177560/905/9-
10-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

Φλώρο του Θεοδώρου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 438], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Ροζάκη Αγγελή, αρ. 32, ο οποίος, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον
πλήρη φάκελο της υπόθεσης καθώς και τις απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας, λάβει δε κάθε
αναγκαία πληροφορία από τις λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», να γνωμοδοτήσει σχετικά με τους τυπικούς και ουσιαστικούς όρους του εξώδικου
συμβιβασμού με τον Θεόδωρο Μελετίου.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 160 € συν
ΦΠΑ 24% (= 38,40), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 198,40 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μία (1) ώρα, με ποσό 80 €/ώρα, λόγω της φύσης
του ερωτήματος και του πλέγματος της νομοθεσίας που ο πληρεξούσιος δικηγόρος θα πρέπει
να μελετήσει, προκειμένου να δώσει απάντηση στο ερώτημα.

Ο κ. Χρονάς χαρακτήρισε “πολιτικά απαράδεκτο για επιβεβαιωμένο χρέος 980 € σε
δικαστικό επιμελητή να ζητείται νομική γνωμοδότηση…”. Συνεπώς, καταψήφισε την εισήγηση και
πρότεινε να προχωρήσει άμεσα η Περιφέρεια σε εξωδικαστικό συμβιβασμό. Ζήτησε, επίσης,
από τον κ. Αντιπρόεδρο να προωθήσει σχετική πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης στον κ.
Περιφερειάρχη.

Ομοίως καταψήφισαν οι κ.κ. Σκούρας και Μπέτσιος. Ο κ. Μπέτσιος, μάλιστα, σημείωσε
πως “δεν πρόκειται για παράσταση δικηγόρου ενώπιον δικαστηρίου, ούτε αναφέρεται στην
εισήγηση το όνομα του δικηγόρου. Τέτοιου είδους γνωμοδοτήσεις προς την Οικονομική
Επιτροπή μπορούν να συνταχθούν από νομικό σύμβουλο της Περιφέρειας, όπως συνέβαινε κατά
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την αυτοδιοικητική περίοδο 2011-2014”. Κατόπιν των ανωτέρω, επανέφερε το θέμα της
προκήρυξης θέσης για πρόσληψη δικηγόρου πλήρους απασχόλησης.

Ο κ. Δούρος, από την άλλη, τόνισε πως “τίποτα δεν έχει αλλάξει στον ενάμιση μήνα
λειτουργίας της νέας Περιφερειακής Αρχής” και δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, ζητώντας “να λήξει
πλέον αυτή η κατάσταση με τα νομικά θέματα της Περιφέρειας και να συσταθεί άμεσα νομική
υπηρεσία”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1802

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης επί
ερωτήματος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Τ.Τ. 36275/234/9-
10-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

Φλώρο του Θεοδώρου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 438], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Ροζάκη Αγγελή, αρ. 32, ο οποίος, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον
πλήρη φάκελο της υπόθεσης καθώς και τις απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας, λάβει δε κάθε
αναγκαία πληροφορία από τις λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», να γνωμοδοτήσει σχετικά με την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης στον
Παναγιώτη Φινέ για τις ζημίες που υπέστη το όχημά του λόγω τροχαίου ατυχήματος στην Π.Ε.Ο.
Λαμίας - Λιβαδειάς, στο ύψος της διασταύρωσης Πολυδρόσου.

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

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

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως “πρόκειται για αίτημα αποζημίωσης 600 € περίπου λόγω
τροχαίου ατυχήματος, που οφειλόταν σε λάκκο του δρόμου ως αποτέλεσμα της πλημμελούς
συντήρησής του… Διορίζοντας δικηγόρο και ο πολίτης θα ταλαιπωρηθεί και η Περιφέρεια θα
πληρώσει περισσότερα…”. Για τους λόγους αυτούς, καταψήφισε την εισήγηση και πρότεινε να
προχωρήσει η Περιφέρεια σε εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Ομοίως καταψήφισαν οι κ.κ. Σκούρας και Μπέτσιος. Ο κ. Μπέτσιος, μάλιστα, σημείωσε
πως “δεν πρόκειται για παράσταση δικηγόρου ενώπιον δικαστηρίου, ούτε αναφέρεται στην
εισήγηση το όνομα του δικηγόρου. Τέτοιου είδους γνωμοδοτήσεις προς την Οικονομική
Επιτροπή μπορούν να συνταχθούν από νομικό σύμβουλο της Περιφέρειας, όπως συνέβαινε κατά
την αυτοδιοικητική περίοδο 2011-2014”. Κατόπιν των ανωτέρω, επανέφερε το θέμα της
προκήρυξης θέσης για πρόσληψη δικηγόρου πλήρους απασχόλησης.

Ο κ. Δούρος, από την άλλη, τόνισε πως “τίποτα δεν έχει αλλάξει στον ενάμιση μήνα
λειτουργίας της νέας Περιφερειακής Αρχής” και δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, ζητώντας “να λήξει
πλέον αυτή η κατάσταση με τα νομικά θέματα της Περιφέρειας και να συσταθεί άμεσα νομική
υπηρεσία”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1803

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης επί
ερωτήματος της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Τ.Τ.
191489/1048/9-10-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

ΑΔΑ: 7ΖΧ47ΛΗ-ΒΛΗ
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Δημήτριο

Κουμπάρο του Αθανασίου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 95], κάτοικο Λαμίας, επί της
οδού Καποδιστρίου, αρ. 23, ο οποίος, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον
πλήρη φάκελο της υπόθεσης καθώς και τις απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας, λάβει δε κάθε
αναγκαία πληροφορία από τις λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», να γνωμοδοτήσει σχετικά με τους όρους της σύμβασης για την εγκατάσταση ενός
αυτόματου μηχανήματος ανάληψης μετρητών (Α.Τ.Μ.) στον προαύλιο χώρο του κτηρίου που
στεγάζεται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 160 € συν
ΦΠΑ 24% (= 38,40), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 198,40 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για μία (1) ώρα, με ποσό 80 €/ώρα, λόγω της φύσης
του ερωτήματος και του πλέγματος της νομοθεσίας που ο πληρεξούσιος δικηγόρος θα πρέπει
να μελετήσει, προκειμένου να δώσει απάντηση στο ερώτημα.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως “πρόκειται για νομική διερεύνηση της δυνατότητας της
Περιφέρειας να επιτρέπει την ύπαρξη αυτόματου μηχανήματος ανάληψης μετρητών στον χώρο
λειτουργίας της”. Κατά την άποψή του, δεν χρειάζεται γνωμοδότηση δικηγόρου και για αυτό
καταψήφισε την εισήγηση.

Από θέση αρχών, επίσης, πιστεύει πως “χρειάζεται πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος σε όλες τις τράπεζες και διαγωνισμός για το ενοίκιο που θα καταβάλλεται”.

Σαν “Λαϊκή Συσπείρωση”, σύμφωνα και με την εμπειρία της ανάθεσης υποθέσεων της
Περιφέρειας σε ιδιώτες δικηγόρους, ο κ. Χρονάς πρότεινε στην Οικονομική Επιτροπή να
υιοθετηθεί η πολιτική:

 Να αναμορφωθεί ο οργανισμός της Περιφέρειας, ώστε να προβλέψει νομική υπηρεσία σε
όλες τις Περιφερειακές Ενότητες με επαρκή αριθμό δικηγόρων πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης… Επιδιώκεται να προκηρυχθούν το ταχύτερο δυνατόν οι συγκεκριμένες
θέσεις.

 Μέχρι τότε οι ιδιώτες δικηγόροι που θα χρειάζονται, θα επιλέγονται, κατά σειρά, από
πίνακα ενδιαφερομένων, ο οποίος θα καταρτισθεί ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος σε κάθε νομό.

 Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνεπώς, και οι σχετικές εισηγήσεις, θα πρέπει
να αναφέρουν το συγκεκριμένο όνομα δικηγόρου στον οποίο ανατίθεται η υπόθεση της
Περιφέρειας.

Ομοίως καταψήφισαν οι κ.κ. Σκούρας και Μπέτσιος. Ο κ. Μπέτσιος, μάλιστα, σημείωσε
πως “δεν πρόκειται για παράσταση δικηγόρου ενώπιον δικαστηρίου, ούτε αναφέρεται στην
εισήγηση το όνομα του δικηγόρου. Τέτοιου είδους γνωμοδοτήσεις προς την Οικονομική
Επιτροπή μπορούν να συνταχθούν από νομικό σύμβουλο της Περιφέρειας, όπως συνέβαινε κατά
την αυτοδιοικητική περίοδο 2011-2014”. Κατόπιν των ανωτέρω, επανέφερε το θέμα της
προκήρυξης θέσης για πρόσληψη δικηγόρου πλήρους απασχόλησης.

Ο κ. Δούρος, από την άλλη, τόνισε πως “τίποτα δεν έχει αλλάξει στον ενάμιση μήνα
λειτουργίας της νέας Περιφερειακής Αρχής” και δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, ζητώντας “να λήξει
πλέον αυτή η κατάσταση με τα νομικά θέματα της Περιφέρειας και να συσταθεί άμεσα νομική
υπηρεσία”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1804

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΑΔΑ: 7ΖΧ47ΛΗ-ΒΛΗ
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ΘΕΜΑ 5ο: 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’ αριθμ. 55673/141/12-03-2019 (ΑΔΑ:
ΨΔΖΜ7ΛΗ-ΓΤΟ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί λήψης πόρων και μέσων
για την αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω βροχοπτώσεων στο Νομό Εύβοιας

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 224988/6230/8-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παρακάτω δαπάνη, ποσού 850.057,20 €, 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 βροχοπτώσεων στο Νομό Εύβοιας, η
οποία αναλύεται ως εξής:

A/A ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ
(με ΦΠΑ)

1 ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔ
ΠΕΡ.ΚΟΤΣΙΚΙΑΣ,ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ & ΩΡΕΩΝ 12.400,00

2 ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ &
ΣΙΑ ΟΕ

ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ & ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ -ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ-ΓΑΛΑΤΣΑΔΕΣ-ΚΑΜΑΡΙΑ 6.200,00

3 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΒΟΥΤΑΣ-
ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΙΑ--ΜΟΝΟΚΑΡΥΑ ΜΗΛΙΕΣ-
ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗΣ

35.984,80

4 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΒΟΥΤΑΣ-
ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΙΑ--ΜΟΝΟΚΑΡΥΑ ΜΗΛΙΕΣ-

ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗΣ
32.339,20

5 ΚΟΙΝ.ΚΛΗΡ. Ι
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ & ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΕΟΔ
Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ-ΗΛΙΑ-ΡΟΒΙΕΣ,ΙΣΤΙΑΙΑ-ΑΣΜΙΝΙ,ΠΡΟΚΟΠΙ-

ΜΑΝΤΟΥΔΙ
49.190,80

6 ΙΩΑΝΝΑ Φ.ΠΕΤΡΟΥ & ΣΙΑ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΠΕΡ.ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ
(ΠΑΡΑΛΙΜΝΗ) 55.366,00

7 ΙΩΑΝΝΑ Φ.ΠΕΤΡΟΥ & ΣΙΑ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΠΕΡ.ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ
(ΠΑΡΑΛΙΜΝΗ) 32.240,00

8 ΙΩΑΝΝΑ Φ.ΠΕΤΡΟΥ & ΣΙΑ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΠΕΡ.ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ
(ΠΑΡΑΛΙΜΝΗ) 33.852,00

9 ΝΤΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΠΕΡ.ΔΙΡΦΥΩΝ
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 48.062,40

10 ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔ ΑΓΡΙΟΣΥΚΙΑ-ΚΟΤΣΙΚΙΑ-
ΝΙΚΗ-ΛΙΜΙΩΝΑ-ΚΕΡΑΣΙΑ-ΠΕΤΑΛΗ 45.136,00

11
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡ.ΤΣΟΚΟΣ &
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΤΣΟΚΟΣ

Ο.Ε

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔ ΓΛΥΦΑΔΑ-
ΛΙΜΙΩΝΑΣ,ΑΜΦΙΘΕΑ & ΣΤΕΝΗ-ΒΟΥΝΟΙ 49.600,00

ΑΔΑ: 7ΖΧ47ΛΗ-ΒΛΗ
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12 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΚΑΡΥΣΤΟΣ-ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ 42.234,40

13 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔ ΚΑΤΟΥΝΙΑ-ΛΙΜΙΩΝΑΣ 9.411,60

14 ΚΑΡΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΠΕΡ.ΔΗΜΟΥ
ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 2.046,00

15 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΚΥΜΗΣ,ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ & ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 44.838,40

16 ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΙΑΝΟΣ-ΓΚΑΛΠΙΔΕΣ 17.756,80

17 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΟΣ
& ΥΙΟΙ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΠΕΡ.ΔΗΜΩΝ
ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ & ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 13.987,20

18 ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔ ΠΕΡ.ΚΟΤΣΙΚΙΑΣ 23.374,00

19 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ & ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΟΔ
ΠΕΡ.ΚΟΤΣΙΚΙΑΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 6.200,00

20 ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΠΕΡ.ΡΟΒΙΩΝ 10.788,00

21 ΚΑΝΔΙΑ ΑΘ.-ΜΠΕΣΙΑ
ΛΕΜΟΝΙΑ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΠΕΡ.
ΦΑΡΑΚΛΑ,ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ,ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 36.139,80

22 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚ.& ΣΙΑ ΟΕ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΠΕΡ.ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ 39.308,00

23 ΤΣΟΥΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚ/ΣΕΙΣ
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΒΟΡ. ΕΥΒΟΙΑΣ 6.534,80

24 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚ/ΣΕΙΣ
ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔ ΠΕΡ.ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ 3.422,40

25 ΚΟΡΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΠΕΡ.ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ 13.020,00

26 ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΠΕΡ.ΚΥΜΗΣ-
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 9.858,00

27 ΡΟΥΣΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΧΑΛΚΙΔΑ-ΛΕΠΟΥΡΑ 11.160,00

28 ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΠΡΟΚΟΠΙ-ΜΑΝΤΟΥΔΙ-
ΣΠΑΘΑΡΙ-ΔΑΦΝΟΥΣΣΑ-ΦΑΡΑΚΛΑ-ΚΗΡΙΝΘΟΣ 9.796,00

29 ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΠΕΡ.ΚΕΡΑΣΙΑΣ 6.807,60

ΑΔΑ: 7ΖΧ47ΛΗ-ΒΛΗ
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30 ΕΛΕΜΚΑ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΜΕΣΟΒΑΘΡΟΥ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΗΣ ΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΙΑΙΑ 18.600,00

31 ΧΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔ ΠΕΡ.ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 9.349,60

32 ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ 4.984,80

33 ΚΟΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΠΕΡ.ΟΚΤΩΝΙΑΣ 9.052,00

34 ΚΑΚΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΠΕΡ.ΕΡΕΤΡΙΑ &
ΓΥΜΝΟΥ 7.700,40

35 ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΠΕΡ.ΚΥΜΗΣ 20.608,80

36 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔ ΠΕΡ.ΚΥΜΗΣ 15.971,20

37 TAF GROUP IKE ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔ ΠΕΡ. AΝΘΗΔΩΝΑΣ 22.816,00

38 ΑΦΟΙ ΝΙΚ. ΚΟΚΚΟΥ ΟΕ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΠΕΡ. ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ 2.678,40

39 ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔ ΠΕΡ.ΚΥΜΗΣ 6.596,80

40 Ι.ΒΑΡΛΑΜΟΣ
ΑΙΚ.ΒΑΡΛΑΜΟΥ ΟΕ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΒΙΤΑΛΟ-ΜΑΛΕΤΙΑΝΟΙ 10.509,00

41 ΑΠΟΣΤ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ &
ΣΙΑ ΟΕ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΛΕΠΟΥΡΑ-ΚΑΡΥΣΤΟΣ 11.160,00

42 ΑΓΡΟΕΥΒΟΙΑ ΙΚΕ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔ ΠΕΡ.ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΑΣ &
ΔΟΚΟΥ 2.976,00

ΣΥΝΟΛΟ: 850.057,20

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως δεν έχει αντίρρηση, εφόσον αντιμετωπίσθηκαν συγκεκριμένες
έκτακτες ανάγκες του νομού.

Ο κ. Δούρος επισήμανε πως “τα έργα των θεμάτων 5 & 6 της παρούσας ημερήσιας
διάταξης φέρουν τον ίδιο τίτλο”, αφήνοντας αιχμές για επιμερισμό του ποσού και διερωτώμενος
για τον λόγο που δεν έγινε ένα ενιαίο έργο.

Ο κ. Μπέτσιος ζήτησε να μάθει “πόσο στοίχισε ο αποχιονισμός στην Περιφέρεια και για
ποιο λόγο προτιμήθηκαν κάποιοι χειριστές μηχανημάτων έναντι άλλων”. Ο ίδιος θεωρεί
επιβεβλημένη τη σύνταξη μιας κατάστασης με τα ονόματά τους, ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1805

ΑΔΑ: 7ΖΧ47ΛΗ-ΒΛΗ
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ΘΕΜΑ 6ο: 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’ αριθμ. 104993/259/13-05-2019 (ΑΔΑ:
ΩΒΜ27ΛΗ-ΞΝ1) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί λήψης πόρων και μέσων
για την αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω βροχοπτώσεων στο Νομό Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 224991/6232/8-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παρακάτω δαπάνη, ποσού 734.656,60 €, 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 βροχοπτώσεων στο Νομό Εύβοιας, η
οποία αναλύεται ως εξής:

A/A ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ
(με ΦΠΑ)

1 ΚΟΙΝ.ΚΛΗΡ.Ι.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ & ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ
Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ-ΗΛΙΑ-ΡΟΒΙΕΣ,ΠΟΛΥΛΟΦΟΣ-
Ι.Μ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ,ΟΔ ΛΙΧΑΔΑΣ,ΟΔ ΑΓΙΟΥ
ΑΙΔΗΨΟΥ,ΑΠΟΚ/ΣΗ ΠΡΟΚΟΠΙ-Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ

60.636,00

2 ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ &
ΣΙΑ ΟΕ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ
ΠΕΡ.ΙΣΤΙΑΙΑΣ,ΑΓΔΙΝΕΣ,ΠΑΠΠΑΔΕΣ 21.328,00

3 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ & ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ 36.890,00

4 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡ.ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ & -
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 43.536,40

5 ΓΑΝΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔ ΜΕΤΟΧΙΟΥ &
ΚΟΥΤΟΥΡΛΑ 7.774,80

6 ΙΩΑΝΝΑ Φ.ΠΕΤΡΟΥ & ΣΙΑ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΠΕΡ.ΑΝΘΗΔΩΝΑΣ 25.420,00

7 ΙΩΑΝΝΑ Φ.ΠΕΤΡΟΥ & ΣΙΑ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΠΕΡ.ΑΝΘΗΔΩΝΑΣ 37.187,60

8 ΝΤΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔ ΠΕΡ.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ &
ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ 22.444,00

9 ΝΤΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔ ΠΕΡ.ΑΡΤΑΚΗΣ &
ΠΑΓΩΝΤΑ -ΜΑΡΚΑΤΕΣ 38.353,20

10 ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔ ΠΕΡ.ΣΤΡΟΠΩΝΩΝ &
ΛΑΜΑΡΗΣ 32.488,00

11 ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡ.ΤΣΟΚΟΣ &
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΤΣΟΚΟΣ Ο.Ε ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔ ΠΕΡ.ΦΥΛΛΩΝ 48.260,80

ΑΔΑ: 7ΖΧ47ΛΗ-ΒΛΗ
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12 ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡ.ΤΣΟΚΟΣ &
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΤΣΟΚΟΣ Ο.Ε

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔ ΠΕΡ.ΑΥΛΙΔΑΣ &
ΠΡΟΚΟΠΙ-Λ.ΑΙΟΔΗΨΟΥ 32.636,80

13 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ & ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΕΟΔ
ΚΑΡΥΣΤΟΣ-ΚΟΜΙΤΟ-ΖΑΧΑΡΙΑ-ΣΧΙΖΑΛΙ 38.905,00

14 ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΙΑΝΟΣ 20.088,00

15 ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ

ΠΕΡ.ΒΟΥΤΑ,ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ-ΑΓ.ΑΝΝΑ,ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ
ΑΓ.ΑΝΝΑ

8.742,00

16 ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔ ΠΕΡ.ΛΙΜΝΗΣ 11.147,60

17 ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΔΑΥΪΔ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΡΟΒΙΕΣ-ΜΑΡΟΥΛΙ 17.781,60

18 ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ ΕΕ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΠΡΟΚΟΠΙ-
ΜΑΝΤΟΥΔΙ,ΜΑΝΤΟΥΔΙ-ΚΥΜΑΣΙ 44.714,40

19 ΑΦΟΙ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΠΕΡ.ΦΑΡΑΚΛΑ-
ΜΕΤΟΧΙ-ΣΠΑΘΑΡΙ 20.336,00

20 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΠΕΡ.ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ 4.575,60

21 ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔ ΠΗΛΙ-ΒΛΑΧΙΑ 2.281,60

22 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΠΕΡ.ΡΟΒΙΩΝ 20.794,80

23 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΑΥΪΔ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔ ΔΡΥΜΩΝΑΣ –
ΚΕΡΑΣΙΑ,ΟΔ ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ 12.090,00

24 Ι.ΒΑΡΛΑΜΟΣ ΑΙΚ.ΒΑΡΛΑΜΟΥ
ΟΕ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΚΥΜΗ-ΜΕΤΟΧΙ 24.180,00

25 ΚΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔ ΜΕΤΟΧΙΟΥ 7.843,00

26 ΣΦΥΡΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔ ΜΕΤΟΧΙΟΥ 11.023,60

27 ΡΟΥΣΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔ
ΠΕΡ.ΛΟΥΤΣΑΣ,ΚΑΜΠΙΑ,ΚΑΘΕΝΟΙ 13.224,60

28 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔ ΠΕΡ. ΑΧΛΑΔΙΟΥ 10.800,40

29 ΜΑΓΚΑΝΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔ ΠΕΡ. ΑΓΑΘΟΥ 2.380,80

ΑΔΑ: 7ΖΧ47ΛΗ-ΒΛΗ
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30 ΣΤΕΦ.ΛΥΜΠΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ
ΠΕΡ.ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ,ΧΙΛΙΑΔΟΥ,ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ,ΠΙΣΣΩΝΑ 37.200,00

31 ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΠΕΡ.ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ 10.664,00

32 ΚΑΛΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΠΕΡ.ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ 8.928,00

ΣΥΝΟΛΟ: 734.656,60

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως δεν έχει αντίρρηση, εφόσον αντιμετωπίσθηκαν συγκεκριμένες
έκτακτες ανάγκες του νομού.

Ο κ. Δούρος επισήμανε πως “τα έργα των θεμάτων 5 & 6 της παρούσας ημερήσιας
διάταξης φέρουν τον ίδιο τίτλο”, αφήνοντας αιχμές για επιμερισμό του ποσού και διερωτώμενος
για τον λόγο που δεν έγινε ένα ενιαίο έργο.

Ο κ. Μπέτσιος ζήτησε να μάθει “πόσο στοίχισε ο αποχιονισμός στην Περιφέρεια και για
ποιο λόγο προτιμήθηκαν κάποιοι χειριστές μηχανημάτων έναντι άλλων”. Ο ίδιος θεωρεί
επιβεβλημένη τη σύνταξη μιας κατάστασης με τα ονόματά τους, ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1806

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό &
επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας (υποέργο: 14
μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας, τα έτη
2018-2019).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. α)
224011/12820/8-10-2019 και β) 224008/12819/8-10-2019 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας
(υποέργο: 14 μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής
προστασίας, τα έτη 2018-2019), ως εξής:

1. Ποσού 24,800,00 € με Φ.Π.Α. 24% στην “ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.”, για τον
καθαρισμό της βλάστησης και κλαδιών του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας,
στην περιοχή του Δήμου Λαμιέων και του Δήμου Μακρακώμης.

2. Ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. 24% στην “ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, για τον καθαρισμό της βλάστησης και κλαδιών του οδικού
δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας, στον Δήμο Λαμιέων, Δήμο Αμφίκλειας Ελάτειας,
Δήμο Καμένων Βούρλων και Δήμο Λοκρών.

3. Ποσού 22.915,20 € με Φ.Π.Α. 24% στον “CERMA JANI”, για τον καθαρισμό της
βλάστησης και κλαδιών του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας, στον Δήμο
Λαμιέων, Δήμο Αμφίκλειας Ελάτειας, Δήμο Καμένων Βούρλων, Δήμο Λοκρών και Δήμο Στυλίδας.

Ο κ. Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση, με την αιτιολογία ότι “ο τίτλος του έργου δεν
εκφράζει το ακριβές περιεχόμενο. Ο καθαρισμός της βλάστησης και κλαδιών του οδικού δικτύου
αποτελεί υποχρέωση της Περιφέρειας, που πρέπει να γίνεται προγραμματισμένα και
συγκεκριμένη εποχή… Δεν μπορεί και δεν πρέπει να εντάσσεται στις έκτακτες ανάγκες. Δεν
μπορεί να γίνεται με τις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης, αλλά με διαγωνισμό. Αν
χρησιμοποιήθηκαν μηχανήματα οφείλει η εισήγηση να τα αναφέρει συγκεκριμένα, όπως
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συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις”.
Ομοίως καταψήφισε ο κ. Μπέτσιος, σύμφωνα με τον οποίο “το θέμα της βλάστησης και

κοπής των κλαδιών επί του οδικού δικτύου δεν αποτελεί έκτακτη ανάγκη”. Εν μέρει συμφώνησε
με τα παραπάνω ο κ. Σανιδάς.

Ο κ. Δούρος ζήτησε να αλλάξει το καθιερωμένο μοτίβο σύνταξης των εισηγήσεων από τις
αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες οφείλουν να συντονιστούν μεταξύ τους, προκειμένου να
επιδείξουν μεγαλύτερη ακρίβεια και σαφήνεια στη διατύπωση και στο περιεχόμενο των
εγγράφων τους.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1807

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 222310/1019/4-10-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες από την 4/10/2019).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 222964/1028/7-10-
2019 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ. 222310/1019/4-10-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες από την 4/10/2019), με την οποία αποφασίστηκε:

1.- Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 63658 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου εκσκαφέα

λαστιχοφόρου, του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 58298 ιδιωτικού μηχανήματος, τύπου φορτωτή -
εκσκαφέα και του με αρ. κυκλοφορίας ΝΧΥ 4822 φορτηγού, ιδιοκτησίας “ΣΤΡΩΜΑΤΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ”, για την διευθέτηση και την διαμόρφωση της κοίτης των υδατορεμάτων
“Καραγκιόζη” και “Aη Γιάννη” πλησίον των εκβολών του (θέση Παλαιομάγαζα), προκειμένου να
προστατευτούν οι ζωές των πολιτών καθώς και οι περιουσίες τους στις παρακείμενες ιδιοκτησίες,
οι αγροτικές καλλιέργειες και εγκαταστάσεις.

Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας και θα
υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος Π.Π.
και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ.
1213/19-6-2019 (ΑΔΑ: ΨΥΓΥ7ΛΗ-ΗΚΧ, πρακτ. 22/19-6-2019) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 2632/2018
(πρακτ. 47/3-12-2018, ΑΔΑ: 6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ) όμοιά της και 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 τον σκοπό αυτό και ορίστηκε
η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.

Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προστ. Π.Ε.
Φθιώτιδας καθώς και τα αρμόδια τμήματα της Δ.Τ.Ε. και η πρώτη θα γίνεται σύμφωνα με τις
υποδείξεις των υπεύθυνων 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 ώρες εργασίας του/των
μηχανήματος/ων θα καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της
Π.Ε. Φθιώτιδας.

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

(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, φώτα, και
λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.

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

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως δεν έχει αντίρρηση, εφόσον αντιμετωπίσθηκαν συγκεκριμένες
έκτακτες ανάγκες του νομού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1808

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 195107/562/2-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της
Π.Ε. Φωκίδας (πυρκαγιά 1/09/2019, Μαγούλα - Κλήμα, Δ. Δωρίδας).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 221762/655/4-10-
2019 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φωκίδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ. 195107/562/2-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς

Ελλάδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε.
Φωκίδας (πυρκαγιά 1/09/2019, Μαγούλα - Κλήμα, Δ. Δωρίδας), με την οποία αποφασίστηκε:

1. Η απευθείας μίσθωση των αναγκαίων υδροφόρων οχημάτων, ιδιοκτησίας:
Α) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Β) ΡΑΠΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

για λόγους εκτάκτου ανάγκης - πυρκαγιάς και προκειμένου να συνδράμουν την πυροσβεστική
υπηρεσία Ναυπάκτου στο έργο της κατάσβεσης.

2. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του κάθε
μηχανήματος – οχήματος, οι οποίες θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης του GPS του
κάθε μηχανήματος και το ημερολόγιο παρακολούθησης που θα τηρεί ο αρμόδιος υπάλληλος.

3. Η παραλαβή της εργασίας θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που θα
ορίζεται κάθε φορά από την διοίκηση για τις εργασίες πυρόσβεσης (CPV…) και η οποία θα
συντάσσει πρακτικό και πίνακα με τις ώρες εργασίες του κάθε μηχανήματος (όπως προκύπτουν
από τα σχετικά παραστατικά), την ημερομηνία - ημέρα εργασίας, την τιμή μίσθωσης σύμφωνα
με την 2631/03-12-2018 απόφαση (πρακτικό 47, θέμα 7ο, ΑΔΑ 6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ) της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε που αφορά στις τιμές μίσθωσης των ιδιωτικών μηχανημάτων - οχημάτων ανά
ώρα εργασίας, για το έτος 2019, και με την συνολική δαπάνη με ΦΠΑ όλων των διατεθέντων
μηχανημάτων του κάθε ιδιώτη.

4. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από την διάρκεια του εκτάκτου γεγονότος και την

έντασή του. Υπεύθυνος για την ασφάλεια και υγιεινή τόσο των χειριστών όσο και για την σωστή
λειτουργία του μηχανήματος επί τόπου του συμβάντος είναι ο παρέχων τα μηχανήματα –
οχήματα. Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνεται με τις οδηγίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας και
του Τμήματος της Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φωκίδας και η παραλαβή αυτών από την αρμόδια
επιτροπή.

5. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύσει τη μίσθωση αυτή
οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

6. Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,
φλας και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή υπηρεσίας.
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7. Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΤΕ, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για: μίσθωμα μηχανήματος,
ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και
ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες κ.λ.π., συντήρηση και επισκευή του
μηχανήματος, προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών κλπ, ασφάλιση του
μηχανήματος – οχήματος και του προσωπικού (χειριστής, βοηθός) για την αντιμετώπιση
ατυχήματος και γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και εργασία
μηχανήματος - οχήματος.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως δεν έχει αντίρρηση, εφόσον αντιμετωπίσθηκαν συγκεκριμένες
έκτακτες ανάγκες του νομού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1809

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 223799/5115/7-10-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (πτώσεις βράχων επί του οδοστρώματος του επαρχιακού και εθνικού δικτύου
Νομού Φωκίδας).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 222449/5091/8-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ. 223799/5115/7-10-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(πτώσεις βράχων επί του οδοστρώματος του επαρχιακού και εθνικού δικτύου Νομού Φωκίδας),
με την οποία αποφασίστηκε:

1. Η απευθείας μίσθωση των αναγκαίων χωματουργικών μηχανημάτων – οχημάτων,
ιδιοκτησίας:

Α) Σπυρόπουλου Ευθύμιου (ΑΦΜ: 035364667) & Σπυρόπουλου Αθανάσιου (ΑΦΜ:
129005530), για την Π.Ε.Ο. Αντιρρίου - Λιδωρικίου και Ε.Π. Νο 11 Τείχιο - Ποτιδάνεια.

Β) Κρόνου ΕΤΕ Ο.Ε ( ΑΦΜ: 800196424) στην Ε.Ο. Υπ. 48 Πεντάπολη - Λεύκα - Φράγμα
Μόρνου - Παραλίμνιος, για λόγους εκτάκτου ανάγκης

2. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του κάθε
μηχανήματος – οχήματος, οι οποίες θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης του GPS του
κάθε μηχανήματος ή το ημερολόγιο παρακολούθησης που θα τηρεί ο αρμόδιος υπάλληλος.

3. Η παραλαβή της εργασίας θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που θα
ορίζεται κάθε φορά από την διοίκηση για τις εργασίες καθαρισμού από καταπτώσεις βράχων
(CPV90611000-3) και η οποία θα συντάσσει πρακτικό και πίνακα με τις ώρες εργασίες του κάθε
μηχανήματος (όπως προκύπτουν από τα σχετικά παραστατικά), την ημερομηνία - ημέρα
εργασίας, την τιμή μίσθωσης σύμφωνα με την 2631/3-12-2018 απόφαση (πρακτικό 47, θέμα 7ον,
ΑΔΑ: 6ΨΠΞ7ΛΗ-39Μ) της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., που αφορά στις τιμές μίσθωσης των
ιδιωτικών μηχανημάτων ανά ώρα εργασίας, για το έτος 2019, και με την συνολική δαπάνη με
ΦΠΑ όλων των διατεθέντων μηχανημάτων του κάθε ιδιώτη.

4. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από την διάρκεια του εκτάκτου γεγονότος και την

έντασή του. Υπεύθυνος για την ασφάλεια και υγιεινή τόσο των χειριστών όσο και για την σωστή
λειτουργία του μηχανήματος επί τόπου του συμβάντος είναι ο παρέχων τα μηχανήματα –
οχήματα. Η επίβλεψη των εργασιών θα γίνεται από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ή την Δ/νση
Τεχνικών Έργων και η παραλαβή αυτών από την αρμόδια επιτροπή.

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

Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,
καλοριφέρ, φλας και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή υπηρεσίας.
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Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής ΠΣΤΕ, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για: μίσθωμα μηχανήματος, ωρομίσθιο του
χειριστή και βοηθού με όλες τις επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων,
αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών, αργιών, σταλίες κ.λ.π, συντήρηση και επισκευή του
μηχανήματος, προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών κλπ, ασφάλιση του
μηχανήματος και του προσωπικού (χειριστής , βοηθός) για την αντιμετώπιση ατυχήματος και
γενικότερα, κάθε δαπάνη απαραίτητη για την καλή λειτουργία και εργασία μηχανήματος.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως δεν έχει αντίρρηση, εφόσον αντιμετωπίσθηκαν συγκεκριμένες
έκτακτες ανάγκες του νομού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1810

Με αφορμή τα θέματα εκτάκτων αναγκών που συζητήθηκαν παραπάνω ο κ. Χρονάς,
εκπροσωπώντας την Παράταξη “ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ”, σημείωσε τα εξής:

“Μόνο σε αυτή την Οικονομική Επιτροπή διατίθεται ποσό γύρω στα 1.800.000 € για την
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, που φυσικά πηγαίνουν σε ιδιώτες...

Με δεδομένο πως ο Φ.Π.Α. (24 %) και το εργολαβικό κέρδος αυξάνουν το κόστος των
αναγκαίων έργων και υπηρεσιών, αποκτά ιδιαίτερη σημασία η πρόταση μας «να μελετηθούν οι
δαπάνες για έκτακτες ανάγκες της τελευταίας 3ετίας, κατά έτος… Να ταξινομηθούν κατά μορφή
και να υπολογιστούν κατά είδος μηχανήματος. Να προσδιορισθεί ο αριθμός και η εξειδίκευση των
εργαζομένων που δούλεψαν… Να μελετηθεί το κόστος τους μετά από την αφαίρεση του ΦΠΑ
που καταβλήθηκε και του εργολαβικού κέρδους…».

Τα στοιχεία αυτά να συγκεντρωθούν και να γίνουν αντικείμενο συζήτησης στην
Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της διάλυσης των ΔΕΚΕ”.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Χρονάς πιστεύει πως “έτσι θα τεκμηριωθεί καλύτερα η
πρόταση της «ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» για ενιαίο, αποκλειστικά δημόσιου χαρακτήρα τεχνικό
φορέα κατασκευών και συντήρησης, με σύγχρονο εξοπλισμό και επαρκή στελέχωση”.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δημοπράτησης, με συνοπτικό διαγωνισμό, του έργου με τίτλο:
«Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Πολιτικών», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 226576/6272/9-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

Πολιτικών», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας, με συνοπτικό διαγωνισμό
(άρθρο 117 του Ν.4412/2016), 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) Την διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως αρχή που θα διενεργήσει τον

συνοπτικό διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας 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, αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.
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Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως δεν έχει αντίρρηση στον βαθμό που απλώς συντέμνονται οι
προθεσμίες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1811

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δημοπράτησης, με συνοπτικό διαγωνισμό, του έργου με τίτλο: «Επισκευή
και συντήρηση κτιρίων ιδιοκτησίας Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
219869/6056/2-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

κτιρίων ιδιοκτησίας Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας, με
συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 117 του Ν.4412/2016), 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) Την διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως αρχή που θα διενεργήσει τον

συνοπτικό διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας 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, αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως δεν έχει αντίρρηση στον βαθμό που απλώς συντέμνονται οι
προθεσμίες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1812

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

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 224888/6227/8-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

δικτύου περιοχής κεντρικής και νότιας Εύβοιας για τα έτη 2019-2020», συνολικού
προϋπολογισμού 920.743,13 € με ΦΠΑ, το οποίο αποτελεί υποέργο του έργου: «Συντήρηση
οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας», ενταγμένο στη ΣΑΕΠ 566 του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων της Π.Σ.Ε., με κωδικό έργου 2014ΕΠ56600002, με ανοικτό διαγωνισμό, κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το
σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).

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

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

εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε
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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
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 υποβάλει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, να
του κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και να τον καλεί για την
υπογραφή του συμφωνητικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.ε) της διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1813

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ανοιχτού,
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του υποέργου: «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού δικτύου
κεντρικής Εύβοιας για τα έτη 2018-2019 (Β’ Φάση)», προϋπολογισμού 1.800.000,00 € με ΦΠΑ,
του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 211985/5868/7-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
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1. Εγκρίνει το από 25-09-2019 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με
Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 83857, του υποέργου: «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού δικτύου κεντρικής
Εύβοιας για τα έτη 2018-2019 (Β’ Φάση)», προϋπολογισμού 1.800.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου:
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας», που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων
αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ131589 και ποσοστό μέσης
τεκμαρτής εξήντα τρία και τριάντα επτά τοις εκατό (63,37%) επί των τιμών του τιμολογίου της
μελέτης.

Ο κ. Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση, με την αιτιολογία ότι “η έκπτωση που δόθηκε,
ήτοι 63 %, κατά την γνώμη του είναι δυσανάλογη των προβλημάτων του οδικού δικτύου …”. Πριν
αποφασίσει, λοιπόν, ζήτησε γραπτά την γνώμη της υπηρεσίας που μελέτησε το έργο, της
επιτροπής διαγωνισμού και του προσωρινού αναδόχου για αυτή την δυσαναλογία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1814

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ανοιχτού,
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Κόμβος Δροσιάς Ν.Α. Εύβοιας (συνέχιση)»,
προϋπολογισμού 1.201.500,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 219759/6052/7-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει το από 4-10-2019 (ολοκληρώθηκε στις 7-10-2019) πρακτικό της ηλεκτρονικής

δημοπρασίας, με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 84109, του έργου: «Κόμβος Δροσιάς Ν.Α. Εύβοιας (συνέχιση)»,
προϋπολογισμού 1.201.500,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας, που αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των
υποψηφίων αναδόχων.

2. Απορρίπτει την προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης «ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.» με Α.Α.-
ΕΣΗΔΗΣ 132546, για τους λόγους που αναφέρονται στο ως άνω πρακτικό.

3. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. «ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤ/ΚΗ Ε.Ε.», με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ
132574 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης εξήντα τέσσερα και είκοσι δυο τοις εκατό
(64,22%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Ο κ. Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση, με την αιτιολογία ότι “η έκπτωση που δόθηκε,
ήτοι 64,22 %, κατά την γνώμη του είναι δυσανάλογη του προσδοκώμενου έργου …”. Πριν
αποφασίσει, λοιπόν, ζήτησε γραπτά την γνώμη της υπηρεσίας που μελέτησε το έργο, της
επιτροπής διαγωνισμού και του προσωρινού αναδόχου για αυτή την δυσαναλογία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1815

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙβ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ταύρου Ωρεών και αντικατάσταση στεγάστρου», Π.Ε.
Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 220618/6091/8-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
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1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. ΙΙβ/3-10-2019 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με Α.Α.
ΕΣΗΔΗΣ 73496, του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ταύρου Ωρεών και
αντικατάσταση στεγάστρου», Π.Ε. Εύβοιας, που αφορά στον έλεγχο των επικαιροποιημένων
δικαιολογητικών κατακύρωσης της εργοληπτικής επιχείρησης «ΚΩΝ ΜΟΑΤΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».

2. Κατακυρώνει τη σύμβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΩΝ ΜΟΑΤΣΟΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με Α.Α. Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 77229 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης
σαράντα τρία και δέκα τέσσερα τοις εκατό (43,14%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “ο συγκεκριμένος διαγωνισμός τράβηξε πολύ, από τον Ιούνιο
του 2018... Τυπικά, φαίνεται πως έγιναν όλα σύμφωνα με τον νόμο. Υπάρχουν, όμως,
προβληματισμοί για το πώς η αρμόδια επιτροπή δεν είδε τα προβλήματα έγκαιρα”. Σε αυτή την
βάση και πριν ψηφίσει, κρίνεται σκόπιμο να ζητηθεί η γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1816

ΘΕΜΑ 17ο: α) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1066/22-05-2019 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε., σύμφωνα με το διατακτικό της αριθμ. 764/2019 (σε ορθή επανάληψη)
απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προδικαστικής προσφυγής του οικονομικού φορέα «ΜΕΤΕ
ΣΥΣΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» και β) έγκριση του διορθωμένου
πρακτικού Ι της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση
εκπόνησης της «Μελέτης ενίσχυσης γέφυρας στη θέση “Τουμπρί Ζεμένου” της Ε.Ο. Λιβαδειάς -
Δελφών», προϋπολογισμού 184.403,34 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 5058/222752/7-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Ανακαλεί την υπ’αριθμ. 1066/22-05-2019 (Πρακτικό 19, θέμα 21ο) απόφασή της

σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 764/2019 (σε ορθή επανάληψη) απόφασης της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) επί της προδικαστικής προσφυγής του
οικονομικού φορέα «ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ».

2. Εγκρίνει το διορθωμένο υπ΄αριθμ. I/23-09-2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας
του ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της «Μελέτης ενίσχυσης
γέφυρας στη θέση “Τουμπρί Ζεμένου” της Ε.Ο. Λιβαδειάς - Δελφών», προϋπολογισμού
184.403,34 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας, σύμφωνα με την απόφαση της Α.Ε.Π.Π.

Το εν λόγω πρακτικό έχει ως αντικείμενο τον έλεγχο των φακέλων δικαιολογητικών
συμμετοχής και τον έλεγχο και βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του αναγραφόμενου έργου.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως δεν έχει αντίρρηση. Ζήτησε, όμως, από την Επιτροπή
Διαγωνισμού και την αρμόδια υπηρεσία “να εκφράσουν τις απόψεις τους για το σκεπτικό της
απόφασης της Επιτροπής Προσφυγών, η οποία ακύρωσε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
που είχε ληφθεί με βάση την εισήγηση της υπηρεσίας”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1817

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση οδού Μεγάλο Χωριό - Λακκώματα - Καλλιακούδα (Α’
Φάση)», προϋπολογισμού 550.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 219609/2781/2-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 1/5-09-2019 (ολοκληρώθηκε στις 30-09-2019) πρακτικό της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση οδού Μεγάλο Χωριό - Λακκώματα -
Καλλιακούδα (Α’ Φάση)», προϋπολογισμού 550.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας, που αφορά
στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών
επιστολών των υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΡΟΥΜΠΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής σαράντα οκτώ και πενήντα τρία τοις εκατό (48,53%)
επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1818

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο Νομού
Φωκίδας Β’ Φάση», προϋπολογισμού 460.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 224413/5135/8-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. Ι/4-10-2019 (ολοκληρώθηκε στις 7-10-2019) πρακτικό της

ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 83821, του έργου: «Συντήρηση οδικού
ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο Νομού Φωκίδας Β’ Φάση», προϋπολογισμού 460.000,00 €
με ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών
προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ’’, με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ 132535 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης εξήντα πέντε τοις εκατό (65,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1819

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου: «Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών έργων &
σήμανσης στις επαρχιακές οδούς, Νο 5 Στρώμη - Λευκαδίτι - Λιδωρίκι, Νο 8 Φράγμα Αρτοτίνα,
Νο 11 Στίλια Περιθιώτισσα Παλαιοξάρι Τείχιο & Νο 13 Κροκύλειο Αλποχώρι», προϋπολογισμού
2.600.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 224378/5133/8-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. Ι/27-09-2019 (ολοκληρώθηκε στις 30-09-2019) πρακτικό της

ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 84421, του υποέργου: «Αποκατάσταση
ασφαλτικού οδοστρώματος τεχνικών έργων & σήμανσης στις επαρχιακές οδούς, Νο 5 Στρώμη -
Λευκαδίτι - Λιδωρίκι, Νο 8 Φράγμα Αρτοτίνα, Νο 11 Στίλια Περιθιώτισσα Παλαιοξάρι Τείχιο & Νο
13 Κροκύλειο Αλποχώρι», προϋπολογισμού 2.600.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση
οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας», που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των
οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων.

2. Απορρίπτει την προσφορά με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 130257 του οικονομικού φορέα
«ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», καθώς δεν είχε επισυναφθεί ΤΕΥΔ.

3. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. -
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ Α.Τ.Ε’’, με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ 84421 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης πενήντα τρία και τριάντα τέσσερα τοις εκατό (53,34%) επί των τιμών του τιμολογίου
της μελέτης.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1820

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία) του έργου:
«Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής Δομοκού», προϋπολογισμού 200.000,00 €
με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 224475/12845/8-
10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση “χωρίς αναθεώρηση” της συνολικής προθεσμίας του έργου:

«Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής Δομοκού», προϋπολογισμού 200.000,00 € με
ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας, κατά 3 μήνες (οριακή προθεσμία), ήτοι μέχρι 30-11-2019, σύμφωνα με το
άρθρο 147 παρ. 7 & 8 του ν. 4412/2016.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν 153
ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 23-08-2018. Ακολούθησαν πολλές ακόμη παρατάσεις κατόπιν
εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας. Σήμερα, όμως, η έρχεται η ίδια η υπηρεσία, χωρίς να
υποβάλει σχετικό αίτημα ο ανάδοχος, να προτείνει νέα παράταση ως 30/11/2019. Ο Δομοκός
είναι γνωστή περιοχή ... Κατανοητή είναι, όμως, και η έκταση του έργου που δεν δικαιολογεί
τόσες παρατάσεις”.

Ολοκληρώνοντας ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι συμφωνεί με τη παράταση ως 30/11/2019,
αλλά ζήτησε εξηγήσεις από την υπηρεσία για την ανοχή που έδειξε στην επιμήκυνση του έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1821

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών
διαγράμμισης οδών, το έτος 2019, για τις ανάγκες διαγράμμισης του εθνικού και επαρχιακού
οδικού δικτύου της Π.Ε. Εύβοιας», με χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και μέχρι τις 31/12/2019, προϋπολογισμού 74.356,60 € με ΦΠΑ και β) των όρων της
σχετικής διακήρυξης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
226139/6526/9-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών διαγράμμισης

οδών, το έτος 2019, για τις ανάγκες διαγράμμισης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου
της Π.Ε. Εύβοιας». Ειδικότερα, η προμήθεια αφορά τα κάτωθι:

α) Ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης οδών λευκό. Ποσότητα: 37.500 κιλά.
β) Υάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια διαγράμμισης οδών. Ποσότητα: 12.500 κιλά.
γ) Διαλυτικό χρώματος διαγράμμισης οδών. Ποσότητα: 560 λίτρα.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων

χιλιάδων τριακοσίων πενήντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (74.356,60 €) συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% (59.965,00 € άνευ ΦΠΑ). Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ566 (ενάριθμο
2014ΕΠ56600002).

2. Τους όρους της διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού, σύμφωνα με το σχέδιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1822
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ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια πινακίδων και στηθαίων ασφαλείας οδών»,
συνολικού προϋπολογισμού 33.999,99 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
220362/3282/2-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 1/12-09-2019 (ολοκληρώθηκε στις 2-10-2019) πρακτικό της

επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια πινακίδων και
στηθαίων ασφαλείας οδών», συνολικού προϋπολογισμού 33.999,99 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας,
που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών
προσφορών των υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου
(Προκήρυξη με αριθμό πρωτ. οικ. 192266/2885/28-08-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005487530 2019-
08-29) την επιχείρηση: «ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», της οποίας η προσφορά κρίνεται επαρκής και
οικονομικότερη (26.596,72 € χωρίς Φ.Π.Α.).

Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της διακήρυξης, που θα
υποβάλουν οι μειοδότες μετά από σχετική ειδοποίηση που θα τους σταλεί.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1823

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση α) επαναδημοπράτησης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο:
«Παροχή υπηρεσιών για την μίσθωση μηχανημάτων για τις δράσεις πρόληψης πυρκαγιών,
έτους 2019», προϋπολογισμού 80.463,60 € με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης,
Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
224772/3314/8-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
α) την επαναδημοπράτηση του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή

υπηρεσιών για την μίσθωση μηχανημάτων για τις δράσεις πρόληψης πυρκαγιών, έτους 2019»,
Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 80.463,60 € με ΦΠΑ,

β) τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1824

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του
συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή γενικών υπηρεσιών για τη μίσθωση μηχανημάτων
για τις δράσεις πρόληψης πλημμυρών, έτους 2019», προϋπολογισμού 74.313,20 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
224779/3315/8-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 1/12-09-2019 (ολοκληρώθηκε στις 3-10-2019) πρακτικό της
επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή γενικών υπηρεσιών για
τη μίσθωση μηχανημάτων για τις δράσεις πρόληψης πλημμυρών, έτους 2019», Π.Ε. Φωκίδας,
προϋπολογισμού 74.313,20 € με ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινούς μειοδότες για τα παρακάτω τμήματα του συνοπτικού
διαγωνισμού τις επιχειρήσεις:

 ΤΜΗΜΑ 1: ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΜΑΝΔΗΛΩ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΘ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ και η οποία κρίνεται επαρκής.
 ΤΜΗΜΑ 2: ΧΕΙΜΑΡΡΟΙ ΚΑΡΟΥΤΙΑΝΟΡΕΜΑ - ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ - ΣΩΡΡΟΙ ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΑΣΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η οποία κρίνεται
επαρκής
 ΤΜΗΜΑ 3: ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΠΛΕΙΣΤΟΣ - ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ &
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ και η οποία κρίνεται επαρκής
 ΤΜΗΜΑ 4: ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΣΚΙΤΣΑ - ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ &
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ και η οποία κρίνεται επαρκής

Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της διακήρυξης, που θα
υποβάλουν οι μειοδότες μετά από σχετική ειδοποίηση που θα τους σταλεί.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1825

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του υποέργου: «Καθαρισμός ερεισμάτων και κοπή κλαδιών
& δένδρων στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 255.000,00 € με ΦΠΑ, του
έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
224466/12844/8-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 1/20-09-2019 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με

Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 83230, του υποέργου: «Καθαρισμός ερεισμάτων και κοπή κλαδιών & δένδρων στο
οδικό δίκτυο Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 255.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση
οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας», που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και
της οικονομικής προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων.

2. Απορρίπτει την προσφορά:
- της εργοληπτικής επιχείρησης “ΚΟΡΕΤΖΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ” με Α.Α.

Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 131539, για τους λόγους που αναφέρονται στο ως άνω πρακτικό.
- της εργοληπτικής επιχείρησης “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε” με

Α.Α.Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 131618, για τους λόγους που αναφέρονται στο ως άνω πρακτικό.
3. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ

Ο.Ε. με Δ.Τ. ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε”, με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 129305 και ποσοστό
μέσης τεκμαρτής έκπτωσης εξήντα πέντε τοις εκατό (65.00%) επί των τιμών του τιμολογίου της
μελέτης.

Ο κ. Μπέτσιος, με αφορμή τον διαγωνισμό που διενεργείται για τον καθαρισμό
ερεισμάτων και την κοπή κλαδιών & δένδρων στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φθιώτιδας, ζήτησε να μάθει
για ποιο λόγο δεν έγινε διαγωνισμός και για το έργο που αναγράφεται στο θέμα 7 της ημερήσιας
διάταξης (Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1826
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ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην “Έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019”, που θα
πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan expo, στην Αθήνα.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 226731/6804/10-
10-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών μίσθωσης εκθεσιακού χώρου και

κατασκευής περιπτέρου με πλήρη εξοπλισμό, συνολικής επιφάνειας 128 τ.μ., ποσού 28.569,60
€ με Φ.Π.Α., στην εταιρεία “ΡOTA ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ A.E.” (ΑΦΜ: 095283750 ΔΟΥ:
Φ.Α.Ε. Αθηνών, Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ανθούσας 4 Παλλήνη), σύμφωνα με το άρθρο 32 του
Ν.4412/2016, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην “Έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ
EXPO 2019”, που θα πραγματοποιηθεί από 18/10-20/10-2019 στο εκθεσιακό κέντρο
Metropolitan expo, στην Αθήνα.

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον Ε.Φ. 071, ΚΑΕ 9899 και την υπ’ αριθμ. 3432/3-
10-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΗΥ7ΛΗ-Ω4Β, ΑΔΑΜ: 19REQ005680890) απόφαση δέσμευσης.

Ο κ. Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση, με την αιτιολογία ότι δεν είναι αποσαφηνισμένο τι
προσδοκά η Περιφέρεια από την συμμετοχή της στην συγκεκριμένη έκθεση… Δεν προβλέπεται
να κερδίσει κάτι…”. Ο ίδιος δεν συμφωνεί, επίσης, με την λογική της απευθείας ανάθεσης.

Ομοίως καταψήφισε ο κ. Σκούρας, ο οποίος θεωρεί ότι η εν λόγω έκθεση δεν είναι στις
αρμοδιότητες της Περιφέρειας.

Ο κ. Δούρος ζήτησε ενημέρωση σχετικά με το κόστος τέτοιου είδους εκθέσεων αλλά και
το όφελός τους για την Περιφέρεια.

Ο κ. Σανιδάς, από την άλλη, υποστήριξε πως το τουριστικό προϊόν αυξάνεται μέσω
αυτών των εκθέσεων, ενώ ο κ. Αποστολόπουλος επισήμανε ότι η συμμετοχή της Περιφέρειας
μπορεί να φέρει αποτελέσματα για τους εκθέτες μακροπρόθεσμα και όχι άμεσα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1827

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 28ο: Διόρθωση των υπ΄αριθμ. 283/4-02-2019 και 300/11-02-2019 αποφάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. σχετικά με την τροποποίηση – διόρθωση δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 221344/6404/3-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορθώνει:
α) Στο δρομολόγιο με κωδικό 202, το μεταφορικό μέσο, από “μεγάλο λεωφορείο” που

αναγράφεται λανθασμένα, στο ορθό “μικρό λεωφορείο”, καθώς και την αιτιολογία
«Τροποποίηση του δρομολογίου λόγω μετατροπής από μεγάλο σε μικρό» αντί του ορθού
«Τροποποίηση δρομολογίου λόγω αλλαγής κόστους» στον αντίστοιχο πίνακα του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι “Πίνακας αποτύπωσης των τροποποιήσεων και διορθώσεων των
δρομολογίων της εταιρείας ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. με την Περιφερειακή Ενότητα
Εύβοιας, για τη μεταφορά μαθητών κατά τα σχολικά έτη 2018-2020, όπως αυτά εγκρίθηκαν με
την αριθμ. 19/2018 πράξη Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου”
(α/α 2) της απόφασης με αριθμ. 283/4-02-2019 (Πρακτικό 6, ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6) της Ο.Ε.
Π.Σ.Ε., ως εξής:
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β) Στο δρομολόγιο με κωδικό 892, την χιλιομετρική απόσταση σε μέτρα, ήτοι “91500” αντί
“11500”, στον αντίστοιχο πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι “Πίνακας αποτύπωσης των
τροποποιήσεων και των διορθώσεων των δρομολογίων με μισθωμένα ΤΑΞΙ κατά τα σχολικά έτη
2018-2020 των οριστικών αναδόχων της Διαπραγμάτευσης της 12ης Οκτωβρίου 2017 για τη
μεταφορά μαθητών Π.Ε. Εύβοιας όπως εγκρίθηκαν με την αριθμ. 19/2018 πράξη Επιτρόπου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου”
(α/α 1) της απόφασης με αριθμ. 283/4-02-2019 (Πρακτικό 6, ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6) της Ο.Ε.
Π.Σ.Ε., ως εξής:
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διαφοράς

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 283/4-02-2019 απόφαση.

γ) Το ποσό της προσφερόμενης τιμής 18,50 € αντί του ορθού 37,00 € στο δρομολόγιο,
με κωδικό 1024, της αριθμ. 300/11-02-2019 (Πρακτικό 7, ΑΔΑ: 6ΗΖΝ7ΛΗ-ΧΧΜ) απόφασης της
Ο.Ε. Π.Σ.Ε., ως εξής:
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Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 300/11-02-2019 απόφαση.

2. Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 181357/5467/8-08-2019 (ΑΔΑΜ
19SYMV005419253/08-08-2019) σύμβασης της αναδόχου Ράπτη Μαρίας, ως προς το
δρομολόγιο με κωδικό 1006, σύμφωνα με τα στοιχεία δρομολογίου τα οποία αναφέρονται στον
αντίστοιχο πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι “Πίνακας αποτύπωσης των τροποποιήσεων και των
διορθώσεων των δρομολογίων με μισθωμένα ΤΑΞΙ κατά τα σχολικά έτη 2018-2020 των
οριστικών αναδόχων της Διαπραγμάτευσης της 18ης Δεκεμβρίου 2017 για τη μεταφορά
μαθητών Π.Ε. Εύβοιας, όπως εγκρίθηκαν με την αριθμ. 15/2018 πράξη Επιτρόπου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου”
(α/α 3) της με αριθμ. 283/4-02-2019 (Πρακτικό 6, ΑΔΑ: ΨΣΓΨ7ΛΗ-ΖΑ6) απόφασης της Ο.Ε.
Π.Σ.Ε.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 283/4-02-2019 απόφαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1828

ΘΕΜΑ 29ο: Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 1555/7-08-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. σχετικά με την κατακύρωση των δεύτερων μειοδοτών της διαγωνιστικής διαδικασίας με
διαπραγμάτευση στις 18 Δεκεμβρίου 2017, για την «Μεταφορά μαθητών, Π.Ε. Εύβοιας, τα
σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 224613/6488/8-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Συμπληρώνει την υπ΄αριθμ. 1555/7-08-2019 (Πρακτικό 28, ΑΔΑ: 9ΒΝΞ7ΛΗ-Ψ1Ζ)

απόφασή της, ως προς τα στοιχεία του δρομολογίου με κωδικό 1003, του δεύτερου μειοδότη
“Κακαλιά Νικόλαου”, λαμβάνοντας υπόψιν τα νέα τροποποιημένα στοιχεία αυτού και σύμφωνα
με την αριθμ. 2810/18-12-2018 (Πρακτικό 49, ΑΔΑ: ΩΠΨΘ7ΛΗ-Θ6Σ) όμοιά της, ως εξής:

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογί
ου2018-
2019

Αριθ.
Διαδρο
μών

Χιλιομετ
ρική

απόστασ
η σε m

Μεταφο
ρικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμ
ενη
τιμή

ποσοστό
έκπτωση

ς

Ημερήσι
ο κόστος
τροποποί
ησης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε

€

Αιτιολογία
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1 1003

ΛΕΥΚΑΝΤΙ-
ΧΑΛΚΙΔΑ

(ΚΑΜΑΡΕΣ)
& ΕΠΙΣΤΡ. 2 11000 ΤΑΞΙ 0,00 € 39,04 €

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ 2810/18-12-2018 & 1555/07-08-2019 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.

1003

ΛΕΥΚΑΝΤΙ-
Ν.ΛΑΜΨΑ
ΚΟΣ-
ΡΙΤΣΩΝΑ
(ΕΚΠΑΙΔ.
ΑΛΦΑ) &
ΕΠΙΣΤΡ. 2 26500 ΤΑΞΙ 0,00 € 41,65% 58,56 € 34,17 €

ΕΠΑΝΑΚΟΣΤΟ
ΛΟΓΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
Υ ΛΟΓΩ
ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΤΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν.
ΛΑΜΨΑΚΟΣ
ΚΑΙ ΡΙΤΣΩΝΑ -
*Η
επανακοστολό
γηση έως το
50% της
προαίρεσης
βάσει της
σχετικής
διακήρυξης
ισούται με
58,56
(=39,04+39,04*
50%)

2. Εγκρίνει την σύναψη σύμβασης με τον ανάδοχο “Νικόλαο Κακαλιά”, για το δρομολόγιο
με κωδικό 1003, σύμφωνα με τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 10073 ΚΑΕ 0821 της Π.Ε.
Εύβοιας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1829

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 30ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2019,
για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 223936/6460/8-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εξειδικεύει την πίστωση για δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού

έτους 2019 και για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν το 2019 στην Π.Ε. Εύβοιας, ως
κατωτέρω:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

παροχή υπηρεσιών για
την εκτέλεση
κηποτεχνικών εργασιών
συντήρησης του
περιβάλλοντος χώρου 02.02.073.08

1.000,00 101.271,66 16.885,14
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του Μεγάρου της Π.Ε.
Εύβοιας
για το έτος 2019
1.000,00€
για το έτος 2020
4.000,00€
19REQ005653829
Έγγραφο
219807/6363/2-10-2019
του τμ. Προμηθειών της
ΠΕ Εύβοιας

99.01 Λοιπές
δαπάνες και
ειδικές
αμοιβές 83.386,52

ΣΥΝΟΛΟ 1.000,00 101.271,66 83.386,52 16.885,14

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1830

ΘΕΜΑ 31ο: Εξειδίκευση πίστωσης για την πληρωμή δαπανών, έργων, μελετών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 223938/6461/8-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εξειδικεύει την πίστωση για την πληρωμή των παρακάτω παραβόλων (Ε.Φ. 02071) στην

Π.Ε. Εύβοιας, ως εξής:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Επιστροφή παραβόλου
στον ΒΑΓΙΑ ΚΩΝ/ΝΟ του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ λόγω μη
χρήσης ολόκληρου του
ποσού
Έγγραφο
204262/23474/17-9-2019
της Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών της Π.Ε.
Εύβοιας

02.02.071.319
9.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

95,00

2

Επιστροφή παραβόλου
στον ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟ
ΝΙΚΟΛΑΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
λόγω μη χρήσης
Έγγραφο
195557/22197/09-9-2019
της Δ/νσης Μεταφορών &
Επικοινωνιών της Π.Ε.
Εύβοιας

02.02.071.319
9.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

75,00 5.000,00
3.038,25

1.791,75

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1831

ΘΕΜΑ 32ο: Εξειδίκευση πίστωσης για τη δαπάνη εορτασμού της επετείου της 28ης Οκτωβρίου
στην Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 226814/3338/9-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εξειδικεύει την πίστωση του Φ. Φορέα 073 και ΚΑΕ 5161 «δαπάνες εθνικού χαρακτήρα»,

επειδή δεν προσδιορίζονται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο, ως εξής:
1) Προμήθεια στεφανιών από την Κουκουλόγου Μαρία - ποσό 300 €
2) Προμήθεια γλυκών, αναψυκτικών και εδεσμάτων από Μπάφα Δέσποινα - ποσό 800 €
3) Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης από την Τζαμτζή Αγγελική - ποσό 1200 €
4) Προσφορά καφέ στους προσκεκλημένους από τον Μόσχο Αντώνιο - ποσό 200 €

Συνολικό ποσό 2500 €.

Η εν λόγω δαπάνη για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου στην Π.Ε.
Φωκίδας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Π.Ε., Φορέας 073 και ΚΑΕ 5161 «δαπάνες
εθνικού χαρακτήρα».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1832

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της 6ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού, έτους 2019, της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 226540/6768/9-10-
2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την 6η τροποποίηση του Προϋπολογισμού, έτους 2019, της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας, όπως αναλύεται στην εισηγητική έκθεση της υπηρεσίας και αποτυπώνεται στους
πίνακες Εσόδων - Εξόδων των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας.

Ο κ. Χρονάς έκανε λόγο για διαχειριστικού χαρακτήρα προϋπολογισμό και παρατήρησε
τα εξής:

 Στις προτεινόμενες αλλαγές, στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Φθιώτιδας, περιγράφονται
δαπάνες χρήσιμες και αναγκαίες για την λειτουργία της… Προκειμένου, όμως, να
ισοσκελισθούν έσοδα και έξοδα, μειώνεται το κονδύλι «Βασικός μισθός τακτικών
υπαλλήλων» κατά 670.000,00€, περιορίζοντας έτσι όποιες προβλέψεις υπήρχαν για
πρόσληψη προσωπικού ή αυξήσεις των εργαζομένων…

 Στις προτεινόμενες αλλαγές, στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Εύβοιας, περιγράφονται
δαπάνες χρήσιμες και αναγκαίες για την λειτουργία της... Προκειμένου, όμως να
ισοσκελισθούν έσοδα και έξοδα, μειώνεται το αποθεματικό.

Από τις συγκεκριμένες παρατηρήσεις, συνέχισε ο κ. Χρονάς, προκύπτουν:
1. Η συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση και με ακανόνιστους ρυθμούς της Περιφέρειας, που

μειώνει τις δυνατότητες να προσφέρει τα αναγκαία έργα και υπηρεσίες στον λαό…
Διαφαίνεται η έλλειψη πολιτικής διάθεσης για αντίδραση, αντιστάσεις και διεκδίκηση, αλλά
και η συναίνεση της Περιφερειακής Αρχής στις αντιλαϊκές πολιτικές επιλογές της
κυβέρνησης.

2. Αποδείχνεται πως το κονδύλι για τους εργαζόμενους θεωρείται ελαστική δαπάνη,
αποκαλύπτοντας έτσι την επικρατούσα αντιδραστική λογική.
Σε αυτή την βάση ο κ. Χρονάς διαφώνησε με την διαχείριση του συστήματος που

εκφράζεται με την συγκεκριμένη πρακτική και καταψήφισε την εισήγηση.

Ο κ. Μπέτσιος εξέφρασε επιφυλάξεις και δήλωσε πως η θέση της παράταξής του θα
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διατυπωθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Ο κ. Δούρος έδωσε λευκή ψήφο, δηλώνοντας πως θα τοποθετηθεί σχετικά στο

Περιφερειακό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1833

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 34ο: Συγκρότηση επιτροπής του Ν. 4412/2016, για την παρακολούθηση και παραλαβή
της σύμβασης περί προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της
Π.Ε. Εύβοιας, των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας εκπαίδευσης του νομού και του Κ.Ε.Σ.Υ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
213297/6260/24-09-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης περί

προμήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, των
Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας εκπαίδευσης του νομού και του Κ.Ε.Σ.Υ, χρονικής διάρκειας
από την υπογραφή της και μέχρι την ολοκλήρωση της, αποτελούμενη από τους παρακάτω
υπαλλήλους:

1. Σαββοπούλου Σταματούλα, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού Α’, ως Πρόεδρο,
αναπληρούμενη από την Τρανταφύλλου Παναγιώτα, κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού Α’.
2. Χατζηπροδόμου Μαρία, κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων Α’, αναπληρούμενη από την
Μπέλλου Ευαγγελία, κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού Β’.
3. Αθανασίου Μαρία, κλάδου ΤΕ Μηχανικών Α’, αναπληρούμενη από την Φραντζεσκάκη Μαρία,
κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού Α’.

Το τρίτο μέλος της επιτροπής και το αναπληρωματικό του θα έχουν την ευθύνη της
γραμματειακής υποστήριξης της ως άνω επιτροπής.

Έργο της επιτροπής είναι η παρακολούθηση και παραλαβή του φυσικού αντικειμένου της
σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 11β, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016. Επίσης,
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί, ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των
όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη
των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των όρων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1834

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ - ΔΩΡΕΑ

ΘΕΜΑ 35ο: Δωρεά εξοπλισμού Η/Υ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε σχολεία, φορείς και
συλλόγους της Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 225673/3326/9-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τη δωρεά δεκαπέντε (15) μεταχειρισμένων κεντρικών μονάδων ηλεκτρονικού

υπολογιστή και είκοσι πέντε (25) μεταχειρισμένων οθονών Η/Υ σε σχολεία, φορείς & συλλόγους
της Π.Ε. Φωκίδας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
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Ο εν λόγω μηχανογραφικός εξοπλισμός αντικαταστάθηκε από υπολογιστικά συστήματα
νέας τεχνολογίας, είναι παρωχημένης τεχνολογίας και πλέον δεν εξυπηρετεί τις τρέχουσες
μηχανογραφικές ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας. Για αυτό προτείνεται να
αξιοποιηθεί για εκπαιδευτικούς ή άλλους σκοπούς προς εξυπηρέτηση υφιστάμενων αιτημάτων
σχολείων, φορέων και συλλόγων της Π.Ε. Φωκίδας.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως, ενώ δεν έχει αντίρρηση για τα υπόλοιπα, “δεν θεωρεί ωστόσο
δόκιμη την παραχώρηση υπολογιστών στον ιερό ναό, στον ορειβατικό σύλλογο και σε
αποκεντρωμένες υπηρεσίες υπουργείων”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1835

ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης για την αγορά οικοπέδου, για την εγκατάσταση του
μηχανολογικού εξοπλισμού της Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. τ.τ. 225822/3327/9-
10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως “δεν έχει αντίρρηση στο να εξασφαλιστεί η εγκατάσταση του
μηχανολογικού εξοπλισμού της Π.Ε. Φωκίδας. Χρειάζεται, πρώτα – πρώτα όμως να διερευνηθεί,
εάν υπάρχει δημόσιος χώρος από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου… Αν όχι, δεν υπάρχει
αντίρρηση στην αγορά οικοπέδου, ύστερα από διαγωνιστικές βέβαια διαδικασίες”.

Ο ίδιος θεωρεί αναγκαίο να αποσαφηνιστούν στην διακήρυξη:
1. “Τι ακριβώς σημαίνει το πλησίον της έδρας της υπηρεσίας τα παρακάτω:
2. Πώς συνδυάζεται η απαίτηση να έχει επιφάνεια το λιγότερο 1.000 m2 με την απαίτηση για

καθαρή εκμεταλλεύσιμη επιφάνεια οικοπέδου και ει δυνατόν πλέον των 5.000 m2, στην

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ/ΦΟΡΕΑΣ/ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ H/Y
1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΤΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (1) - ΟΘΟΝΕΣ (1)

2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΚΑ / ΤΟΠΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (1) - ΟΘΟΝΕΣ (1)

3 6ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΡΡΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (1) - ΟΘΟΝΕΣ(1)
4 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (1) - ΟΘΟΝΕΣ (1)

5

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ &
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Γ.Κ.Κ Α΄ΤΥΠΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (1) - ΟΘΟΝΕΣ (1)

6 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (2) - ΟΘΟΝΕΣ (2)
7 ΚΕΣΣΥ ΦΩΚΙΔΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (2) - ΟΘΟΝΕΣ (2)

8
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (1) - ΟΘΟΝΕΣ (1)

9 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (1) - ΟΘΟΝΕΣ (1)

10
1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Ε.Κ.)
ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (1) - ΟΘΟΝΕΣ (11)

11 1ο 12ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΤΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (1) - ΟΘΟΝΕΣ (1)
12 2ο 8ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (1) - ΟΘΟΝΕΣ (1)

13
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (1) - ΟΘΟΝΕΣ (1)

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (15) - ΟΘΟΝΕΣ
(25)
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περίπτωση συστέγασης με την εγκατάσταση εξέτασης – κατασκευής ειδικά διαμορφωμένου
χώρου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ».

3. Πώς συνδυάζεται η απαίτηση να έχει επιφάνεια το λιγότερο 1.000 m2, αλλά και να
υπάρχει η δυνατότητα οικοδόμησης τουλάχιστον δύο και πλέον ανεξάρτητων κτισμάτων, με το
ένα εξ αυτών να έχει επιφάνεια το λιγότερο 1.000 m2”.

Σε αυτή την λογική, ζήτησε να επαναδιατυπωθεί η διακήρυξη σε ορθολογική βάση και
κατανοητά.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Την αναβολή του θέματος, προκειμένου να επαναδιατυπωθεί η διακήρυξη και να

διευθετηθούν όλα τα παραπάνω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1836

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστείδης Τασιός Δημήτριος Βουρδάνος Ιππολύτη Μπαλκούρα

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Χαράλαμπος Σανιδάς

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Αναστάσιος Χρονάς

Γεώργιος Σκούρας

Νικόλαος Μπέτσιος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

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

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου2019-

2020

Αριθ
.

Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομ
ετρική
απόστ
αση σε

m

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόσ
τος
συν
οδ
ού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτ
ησης*

Προς
φερόμ
ενη
τιμή

ποσοσ
τό

έκπτω
σης %

Ημερήσι
ο κόστος
τροποπο
ίησης

Νέο Ημερήσιο
Συμβατικό κόστος

σε €
Ανάδοχος

Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεω
ν

Μέγιστο Επιτρεπόμενο
συμβατικό κόστος λόγω

χρήσης ποσοστού
δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

1

37

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ -
ΕΡΕΤΡΙΑ- ΧΑΛΚΙΔΑ
(ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ) &

ΕΠΙΣΤΡ.

2 29200 ΤΑΞΙ 69,89 42,63 39

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 63,945

ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΤΑ
ΛΕΙΒΑΔΙΑ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

37

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ -
ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ-
ΕΡΕΤΡΙΑ- ΧΑΛΚΙΔΑ
(ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ) &

ΕΠΙΣΤΡ.

2 27700 ΤΑΞΙ 39 67,06 40,91

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου2019-

2020

Αριθ
.

Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομ
ετρική
απόστ
αση σε

m

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόσ
τος
συν
οδ
ού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτ
ησης*

Προς
φερόμ
ενη
τιμή

ποσοσ
τό

έκπτω
σης

Ημερήσι
ο κόστος
τροποπο
ίησης

Νέο Ημερήσιο
Συμβατικό κόστος

σε €
Ανάδοχος

Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεω
ν

Μέγιστο Επιτρεπόμενο
συμβατικό κόστος λόγω

χρήσης ποσοστού
δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

2 398 ΣΕΛΜΑΝ-ΒΑΣΙΛΙΚΟ &
ΕΠΙΣΤΡ. 2 6000 ΤΑΞΙ 18,86 6,98 62,99 ΦΡΑΓΚΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ 10,47  Γίνεται χρήση
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του μέγιστου
επιτρεπόμενου
συμβατικού
κόστους λόγω
προαιρέσεως
ΒΓΑΙΝΕΙ Ο
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΣΕΛΜΑΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

398
ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-

ΣΕΛΜΑΝ-ΒΑΣΙΛΙΚΟ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 ΤΑΞΙ 62,99 26,04 9,64 ΑΡ. 377/2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

398 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-
ΒΑΣΙΛΙΚΟ & ΕΠΙΣΤΡ. 2 7300 ΤΑΞΙ 62,99 29,34 10,47

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου2019-

2020

Αριθ
.

Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομ
ετρική
απόστ
αση σε

m

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόσ
τος
συν
οδ
ού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτ
ησης*

Προς
φερόμ
ενη
τιμή

ποσοσ
τό

έκπτω
σης

Ημερήσι
ο κόστος
τροποπο
ίησης

Νέο Ημερήσιο
Συμβατικό κόστος

σε €
Ανάδοχος

Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεω
ν

Μέγιστο Επιτρεπόμενο
συμβατικό κόστος λόγω

χρήσης ποσοστού
δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

3

689

ΒΑΣΙΛΙΚΟ-
ΕΞΑΔΑΧΤΥΛΟΣ-ΑΓ.

ΑΝΔΡΕΑΣ-
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 16:15
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)

1 11500 ΤΑΞΙ 19,8 11,5 41,92 18,22

ΦΡΑΓΚΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 17,25

ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΟΙ
ΟΙΚΙΣΜΟΙ

ΕΞΑΔΑΚΛΥΛΟΣ ,
ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΠΑΙΝΕΙ ΤΟ
ΛΕΥΚΑΝΤΙ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

689 ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΛΕΥΚΑΝΤΙ-
ΠΑΝΟΡΑΜΑ (ΟΛΟ) 1 10800 ΤΑΞΙ 41,92 17,56 10,20

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου2019-

2020

Αριθ
.

Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομ
ετρική
απόστ
αση σε

m

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόσ
τος
συν
οδ
ού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτ
ησης*

Προς
φερόμ
ενη
τιμή

ποσοσ
τό

έκπτω
σης

Ημερήσι
ο κόστος
τροποπο
ίησης

Νέο Ημερήσιο
Συμβατικό κόστος

σε €
Ανάδοχος

Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεω
ν

Μέγιστο Επιτρεπόμενο
συμβατικό κόστος λόγω

χρήσης ποσοστού
δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία
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4

822

ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-
ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ-ΠΗΓΗ-
ΠΑΝΟΡΑΜΑ (ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 14:00)

1 3200 ΤΑΞΙ 10,37 5,4 47,93 10,37

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛ
ΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8,1

ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΟΙ
ΟΙΚΙΣΜΟΙ

ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ ,
ΠΗΓΗ ,

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΜΠΑΙΝΕΙ Ο ΑΓ.

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

822 ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ (ΟΛΟ) 1 2400 ΤΑΞΙ 47,93 9,62 5,01

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου2019-

2020

Αριθ
.

Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομ
ετρική
απόστ
αση σε

m

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόσ
τος
συν
οδ
ού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτ
ησης*

Προς
φερόμ
ενη
τιμή

ποσοσ
τό

έκπτω
σης

Ημερήσι
ο κόστος
τροποπο
ίησης

Νέο Ημερήσιο
Συμβατικό κόστος

σε €
Ανάδοχος

Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεω
ν

Μέγιστο Επιτρεπόμενο
συμβατικό κόστος λόγω

χρήσης ποσοστού
δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

5

880

ΣΤΕΝΗ-ΕΡΙΑ
ΚΑΘΕΝΩΝ-

ΒΑΤΩΝΤΑΣ-ΧΑΛΚΙΔΑ
(ΜΠΑΛΑΛΑΙΩΝ) &

ΕΠΙΣΤΡ.

2 34200 ΤΑΞΙ 85,7 49,4 42,36

ΛΕΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ 74,1

ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΟΙ
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΕΡΙΑ
ΚΑΘΕΝΩΝ , ΝΕΑ

ΑΡΤΑΚΗ
ΜΠΑΙΝΕΙ Ο
ΒΑΤΩΝΤΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

880

ΣΤΕΝΗ-ΕΡΙΑ
ΚΑΘΕΝΩΝ-

Ν.ΑΡΤΑΚΗ-ΧΑΛΚΙΔΑ
(ΜΠΑΛΑΛΑΙΩΝ) &

ΕΠΙΣΤΡ.

2 31100 ΤΑΞΙ 42,36 85,06 49,03 ΑΡ. 42/2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

880

ΣΤΕΝΗ-ΕΡΙΑ
ΚΑΘΕΝΩΝ-

Ν.ΑΡΤΑΚΗ-ΧΑΛΚΙΔΑ
(ΜΠΑΛΑΛΑΙΩΝ) &

ΕΠΙΣΤΡ.

2 35600 ΤΑΞΙ 42,36 94,08 54,23 ΑΡ. 865/2018
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Πίνακας αποτύπωσης των τροποποιήσεων και των διορθώσεων των δρομολογίων με μισθωμένα ΤΑΞΙ κατά το σχολικό έτος 2019-2020 των οριστικών
αναδόχων της Διαπραγμάτευσης της 12ης Οκτωβρίου 2017 για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε. Εύβοιας όπως εγκρίθηκαν με την αρ. 19/2018 πράξη επιτρόπου
του ελεγκτικού συνεδρίου

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου 2019-

2020

Αριθ.
Διαδρο
μών

Χιλιομ
ετρική
απόστ
αση σε

m

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόστ
ος

συνο
δού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμ
ενη
τιμή

ποσοσ
τό

έκπτω
σης

Ημερή
σιο

κόστος
τροπο
ποίηση

ς

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος
Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο
συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

6

41
ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-

ΛΕΥΚΑΝΤΙ-ΒΑΣΙΛΙΚΟ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 11800 ΤΑΞΙ 0 37 23,78 35,73
ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 35,67

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

880

ΣΤΕΝΗ-ΕΡΙΑ
ΚΑΘΕΝΩΝ-

Ν.ΑΡΤΑΚΗ-ΧΑΛΚΙΔΑ
(ΜΠΑΛΑΛΑΙΩΝ) &

ΕΠΙΣΤΡ.

2 31100 ΤΑΞΙ 42,36 94,08 54,23 ΑΡ. 2149/2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

880

ΣΤΕΝΗ-ΒΑΤΩΝΤΑΣ-
ΧΑΛΚΙΔΑ

(ΜΠΑΛΑΛΑΙΩΝ) &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 31200 ΤΑΞΙ 42,36 83,16 47,93

ΑΔΑ: 7ΖΧ47ΛΗ-ΒΛΗ
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41
ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-

ΛΕΥΚΑΝΤΙ-ΒΑΣΙΛΙΚΟ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 15700 ΤΑΞΙ 0 35,73 44,38 28,52 ΑΡ. 2146/2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

41 ΛΕΥΚΑΝΤΙ-ΒΑΣΙΛΙΚΟ &
ΕΠΙΣΤΡ. 2 7600 ΤΑΞΙ 0 35,73 29,9 19,22

ΒΓΑΙΝΕΙ Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου 2019-

2020

Αριθ.
Διαδρο
μών

Χιλιομ
ετρική
απόστ
αση σε

m

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόστ
ος

συνο
δού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμ
ενη
τιμή

ποσοσ
τό

έκπτω
σης

Ημερή
σιο

κόστος
τροπο
ποίηση

ς

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος
Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο
συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

7

239 ΚΗΡΙΝΘΟΣ-ΣΠΑΘΑΡΙ
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 1 7500 ΤΑΞΙ 0 14,44 12 16,9

ΤΣΩΚΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ 18ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

239
ΚΗΡΙΝΘΟΣ-ΜΕΤΟΧΙ-

ΣΠΑΘΑΡΙ
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)

1 7300 ΤΑΞΙ 0 16,9 14,25 11,84
ΜΠΑΙΝΕΙ Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΟΧΙ

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου 2019-

2020

Αριθ.
Διαδρο
μών

Χιλιομ
ετρική
απόστ
αση σε

m

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόστ
ος

συνο
δού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμ
ενη
τιμή

ποσοσ
τό

έκπτω
σης

Ημερή
σιο

κόστος
τροπο
ποίηση

ς

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος
Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο
συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

Αιτιολογία

ΑΔΑ: 7ΖΧ47ΛΗ-ΒΛΗ
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δικαιωμάτων
προαιρέσεως

8

400 ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΟ
& ΕΠΙΣΤΡ. 2 7900 ΤΑΞΙ 0 29,64 19,8 33,2

ΚΛΟΠΩΔΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ 29,7ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

400
ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-

ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΟ
& ΕΠΙΣΤΡ.

2 11400 ΤΑΞΙ 0 33,2 36,25 24,22
ΜΠΑΙΝΕΙ Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου 2019-

2020

Αριθ.
Διαδρο
μών

Χιλιομ
ετρική
απόστ
αση σε

m

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόστ
ος

συνο
δού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμ
ενη
τιμή

ποσοσ
τό

έκπτω
σης

Ημερή
σιο

κόστος
τροπο
ποίηση

ς

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος
Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο
συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

9

863 ΠΟΥΡΝΟΣ-ΚΑΘΕΝΟΙ &
ΕΠΙΣΤΡ. 2 10400 ΤΑΞΙ 0 34,36 33,8 1,63

ΜΠΕΝΙΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50,7ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

863 ΠΟΥΡΝΟΣ-Ν.ΑΡΤΑΚΗ
& ΕΠΙΣΤΡ. 2 16700 ΤΑΞΙ 0 1,63 46,26 45,51 ΒΓΑΙΝΕΙ Ο ΟΙΚΙΜΟΣ

ΚΑΘΕΝΟΙ ΜΠΑΙΝΕΙ Η ΝΕΑ
ΑΡΤΑΚΗ

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου 2019-

2020
Αριθ. Διαδρομών

Χιλιομ
ετρική
απόστ

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόστ
ος

συνο

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη

Προς
φερόμ
ενη

ποσοσ
τό

έκπτω

Ημερή
σιο

κόστος

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό

Ανάδοχος
Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο
συμβατικό

Αιτιολογία

ΑΔΑ: 7ΖΧ47ΛΗ-ΒΛΗ
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αση σε
m

δού σης* τιμή σης τροπο
ποίηση

ς

κόστος σε € κόστος λόγω
χρήσης

ποσοστού
δικαιωμάτων
προαιρέσεως

10

946
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ-
ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ-

ΧΑΛΚΙΔΑ & ΕΠΙΣΤΡ.
2 16000 ΤΑΞΙ 0 48,3 23,4 51,55

ΜΩΡΑΪΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ 35,1

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

946
ΦΑΡΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΑ

ΑΥΛΙΔΑΣ-ΧΑΛΚΙΔΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 21100 ΤΑΞΙ 0 51,55 57,94 28,07
ΒΓΑΙΝΕΙ Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ ΚΑΙ
ΜΠΑΙΝΕΙ Ο ΦΑΡΟΣ

Πίνακας αποτύπωσης των τροποποιήσεων και διορθώσεων των δρομολογίων της εταιρείας ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. με την Περιφερειακή
Ενότητα Εύβοιας, για τη μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2019-2020 ,όπως αυτά εγκρίθηκαν με την αρ.19/2018 πράξη επιτρόπου του ελεγκτικού
συνεδρίου

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου 2019-

2020

Αριθ.
Διαδρο
μών

Χιλιομ
ετρική
απόστ
αση σε

m

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόστ
ος

συνο
δού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμ
ενη
τιμή

ποσ
οστό
έκπτ
ωση
ς

Ημερή
σιο

κόστος
τροπο
ποίηση

ς

Νέο Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος
Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο
συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

11 117 ΜΙΣΤΡΟΣ-ΠΙΣΣΩΝΑΣ-
ΚΑΘΕΝΟΙ & ΕΠΙΣΤΡ. 2 23700

ΜΙΚ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

0 67,64 67,64 0
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

101,46

ΑΔΑ: 7ΖΧ47ΛΗ-ΒΛΗ
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

117 ΜΙΣΤΡΟΣ-ΠΙΣΣΩΝΑΣ-
ΚΑΘΕΝΟΙ & ΕΠΙΣΤΡ. 2 23700

ΜΕΓ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

0 0 102,32 102,32 ΑΡ.377/2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

117 ΜΙΣΤΡΟΣ-ΠΙΣΣΩΝΑΣ-
ΚΑΘΕΝΟΙ & ΕΠΙΣΤΡ. 2 23700

ΜΕΓ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

0 67,64 67,64 ΑΡ. 2036/2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

117 ΜΙΣΤΡΟΣ-ΠΙΣΣΩΝΑΣ-
ΚΑΘΕΝΟΙ & ΕΠΙΣΤΡ. 2 20500

ΜΕΓ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

0 89,76 89,76 ΑΡ. 2146/2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

117 ΜΙΣΤΡΟΣ-ΠΙΣΣΩΝΑΣ-
ΚΑΘΕΝΟΙ & ΕΠΙΣΤΡ. 2 20500

ΜΕΓ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

0 92,54 92,54

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου 2019-

2020

Αριθ.
Διαδρο
μών

Χιλιομ
ετρική
απόστ
αση σε

m

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόστ
ος

συνο
δού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμ
ενη
τιμή

ποσ
οστό
έκπτ
ωση
ς

Ημερή
σιο

κόστος
τροπο
ποίηση

ς

Νέο Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος
Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο
συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

12

125

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΤΟΧΙΟΥ -
ΚΑΣΤΡΙ-ΑΓ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ-ΜΥΛΟΣ-
ΛΟΓΚΑ-ΡΑΧΟΥΛΑ &

ΕΠΙΣΤΡ.

2 8300
ΜΙΚ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

7,04 43,00 43,00 0

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

64,5

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

125 ΛΟΓΚΑ -ΑΓ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ-ΜΕΤΟΧΙ 2 2330 ΤΑΞΙ 0 0 19,32 19,32 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΜΙΚΡΟ

ΤΑΞΙ , ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΟΙ

ΑΔΑ: 7ΖΧ47ΛΗ-ΒΛΗ
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(ΕΔΡΑ ΔΣ
ΜΕΤΟΧΙΟΥ)& ΕΠΙΣΤΡ

.

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΣΤΡΙ ,
ΜΥΛΟΣ , ΡΑΧΟΥΛΑ

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου 2019-

2020

Αριθ.
Διαδρο
μών

Χιλιομ
ετρική
απόστ
αση σε

m

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόστ
ος

συνο
δού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμ
ενη
τιμή

ποσ
οστό
έκπτ
ωση
ς

Ημερή
σιο

κόστος
τροπο
ποίηση

ς

Νέο Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος
Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο
συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

13

133
ΔΡΥΜΩΝΑΣ-

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ-ΔΑΜΙΑ-
ΡΟΒΙΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

2 14600
ΜΙΚ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

7,04 50,98 50,98 0

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

76,47
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

133
ΔΡΥΜΩΝΑΣ-

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ-ΔΑΜΙΑ-
ΡΟΒΙΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

2 29500

ΤΑΞΙ
ΑΝΩ
ΤΩΝ
4ων

ΘΕΣΕΩ
Ν

0 0 62,16 62,16
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ

ΤΑΞΙ

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου 2019-

2020

Αριθ.
Διαδρο
μών

Χιλιομ
ετρική
απόστ
αση σε

m

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόστ
ος

συνο
δού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμ
ενη
τιμή

ποσ
οστό
έκπτ
ωση
ς

Ημερή
σιο

κόστος
τροπο
ποίηση

ς

Νέο Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος
Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο
συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

14 137 ΠΗΛΙ-ΜΑΝΤΟΥΔΙ &
ΕΠΙΣΤΡ. (ΤΡ,ΤΕ,ΠΕ) 2 17700

ΜΕΓ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

0 75,37 75,37 0
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

113,06

ΑΔΑ: 7ΖΧ47ΛΗ-ΒΛΗ
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

137 ΠΗΛΙ-ΜΑΝΤΟΥΔΙ &
ΕΠΙΣΤΡ. (ΤΡ,ΤΕ,ΠΕ) 2 17800

ΜΕΓ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

7,04 0 85,02 85,02 ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΥΝΟΔΟΣ

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου 2019-

2020

Αριθ.
Διαδρο
μών

Χιλιομ
ετρική
απόστ
αση σε

m

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόστ
ος

συνο
δού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμ
ενη
τιμή

ποσ
οστό
έκπτ
ωση
ς

Ημερή
σιο

κόστος
τροπο
ποίηση

ς

Νέο Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος
Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο
συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

15

157
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-

ΤΟΠΙΚΑ ΨΑΧΝΩΝ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 1300
ΜΕΓ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

7,04 58,95 58,95 0

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

88,43

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

157
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-

ΤΟΠΙΚΑ ΨΑΧΝΩΝ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 1200
ΜΙΚ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

7,04 0 43,38 43,38
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ

ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΣΕ
ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου 2019-

2020

Αριθ.
Διαδρο
μών

Χιλιομ
ετρική
απόστ
αση σε

m

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόστ
ος

συνο
δού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμ
ενη
τιμή

ποσ
οστό
έκπτ
ωση
ς

Ημερή
σιο

κόστος
τροπο
ποίηση

ς

Νέο Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος
Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο
συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

16 168
ΣΙΜΙΑ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ-
ΒΟΥΤΑ-ΙΣΤΙΑΙΑ &
ΕΠΙΣΤΡ. (ΤΡ,ΤΕ,ΠΕ)

2 14600
ΜΙΚ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

7,04 50,99 50,99 0
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

76,485

ΑΔΑ: 7ΖΧ47ΛΗ-ΒΛΗ
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

168
ΣΙΜΙΑ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ-
ΒΟΥΤΑ-ΙΣΤΙΑΙΑ &
ΕΠΙΣΤΡ. (ΤΡ,ΤΕ,ΠΕ)

2 14300

ΤΑΞΙ
ΑΝΩ
ΤΩΝ
4ων

ΘΕΣΕΩ
Ν

0 0 41,72 41,72 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΜΙΚ.
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΣΕ ΜΕΓ. ΤΑΞΙ

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου 2019-

2020

Αριθ.
Διαδρο
μών

Χιλιομ
ετρική
απόστ
αση σε

m

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόστ
ος

συνο
δού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμ
ενη
τιμή

ποσ
οστό
έκπτ
ωση
ς

Ημερή
σιο

κόστος
τροπο
ποίηση

ς

Νέο Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος
Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο
συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

17

201

ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ-
ΚΟΥΡΟΥΝΙ-ΚΗΠΟΙ-
ΣΤΟΜΙΟ-ΟΞΥΛΙΘΟΣ-
ΠΛΑΤΑΝΑ & ΕΠΙΣΤΡ.

2 24400
ΜΕΓ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

7,04 129,89 129,89 0

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

194,835

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

201

ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ-
ΚΟΥΡΟΥΝΙ-ΚΗΠΟΙ-
ΣΤΟΜΙΟ-ΟΞΥΛΙΘΟΣ-
ΠΛΑΤΑΝΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ
ΚΥΜΗΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

2 27000
ΜΕΓ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

7,04 0 140,54 140,54 ΑΡ. 377/2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

201

ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ-
ΚΟΥΡΟΥΝΙ-ΚΗΠΟΙ-
ΣΤΟΜΙΟ-ΟΞΥΛΙΘΟΣ-
ΠΛΑΤΑΝΑ & ΕΠΙΣΤΡ.

2 24400
ΜΕΓ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

7,04 0 129,89 129,89 ΑΡ. 2036/2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

201

ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ-
ΚΟΥΡΟΥΝΙ-ΚΗΠΟΙ-
ΣΤΟΜΙΟ-ΟΞΥΛΙΘΟΣ-
ΠΛΑΤΑΝΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ
ΚΥΜΗΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

2 27000
ΜΕΓ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

7,04 0 140,54 140,54 ΑΡ. 2149/2018

ΑΔΑ: 7ΖΧ47ΛΗ-ΒΛΗ
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

201

ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ-
ΚΟΥΡΟΥΝΙ-ΚΗΠΟΙ-
ΣΤΟΜΙΟ-ΟΞΥΛΙΘΟΣ-
ΠΛΑΤΑΝΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ
ΚΥΜΗΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

2 27000
ΜΙΚ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

7,04 0 93,02 93,02
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ

ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΣΕ
ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου 2019-

2020

Αριθ.
Διαδρο
μών

Χιλιομ
ετρική
απόστ
αση σε

m

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόστ
ος

συνο
δού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμ
ενη
τιμή

ποσ
οστό
έκπτ
ωση
ς

Ημερή
σιο

κόστος
τροπο
ποίηση

ς

Νέο Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος
Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο
συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

18

234 ΔΡΟΣΙΑ-ΚΡΙΕΖΑ &
ΕΠΙΣΤΡ. 2 2000

ΜΙΚ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

7,04 42,98 42,98 0

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

64,47

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

234 ΔΡΟΣΙΑ-ΚΡΙΕΖΑ &
ΕΠΙΣΤΡ. 2 2300

ΤΑΞΙ
ΑΝΩ
ΤΩΝ
4ων

ΘΕΣΕΩ
Ν

0 0 19,04 19,04
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ

ΤΑΞΙ

ΑΔΑ: 7ΖΧ47ΛΗ-ΒΛΗ
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α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου 2019-

2020

Αριθ.
Διαδρο
μών

Χιλιομ
ετρική
απόστ
αση σε

m

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόστ
ος

συνο
δού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμ
ενη
τιμή

ποσ
οστό
έκπτ
ωση
ς

Ημερή
σιο

κόστος
τροπο
ποίηση

ς

Νέο Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος
Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο
συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

19

284 ΚΑΛΥΒΙΑ-ΚΑΡΥΣΤΟΣ
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 1 4800

ΜΙΚ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

3,52 21,49 21,49 0

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

32,235

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

284 ΚΑΛΥΒΙΑ-ΚΑΡΥΣΤΟΣ
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 1 4800 ΤΑΞΙ 0 0 12,15 12,15 ΑΡ.1267/2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

284 ΚΑΛΥΒΙΑ-ΚΑΡΥΣΤΟΣ
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 1 4800

ΤΑΞΙ
ΑΝΩ
ΤΩΝ
4ων

ΘΕΣΕΩ
Ν

0 0 12,15 12,15 ΑΡ. 2146/2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

284 ΚΑΛΥΒΙΑ-ΚΑΡΥΣΤΟΣ
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 1 4200 ΤΑΞΙ 0 11,69 11,69 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ

ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟ

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου 2019-

2020

Αριθ.
Διαδρο
μών

Χιλιομ
ετρική
απόστ
αση σε

m

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόστ
ος

συνο
δού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμ
ενη
τιμή

ποσ
οστό
έκπτ
ωση
ς

Ημερή
σιο

κόστος
τροπο
ποίηση

ς

Νέο Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος
Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο
συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

ΑΔΑ: 7ΖΧ47ΛΗ-ΒΛΗ
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20

322

ΜΑΓΟΥΛΑ-
ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΥ-

ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ-ΛΙΑΝΗ
ΑΚΤΗ -ΕΡΕΤΡΙΑ &

ΕΠΙΣΤΡ.

2 10000
ΜΙΚ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

7,04 47,91 47,91 0

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

71,865

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

322
ΜΑΓΟΥΛΑ-ΛΙΑΝΗ
ΑΚΤΗ -ΕΡΕΤΡΙΑ &

ΕΠΙΣΤΡ.
2 10500

ΜΙΚ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

7,04 0 48,32 48,32 ΑΡ. 2146/2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

322
ΜΑΓΟΥΛΑ-ΚΟΤΡΩΝΙ-
ΛΙΑΝΗ ΑΚΤΗ -ΕΡΕΤΡΙΑ

& ΕΠΙΣΤΡ.
2 10500

ΜΙΚ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

7,04 0 50,20 50,20 ΜΠΑΙΝΕΙ Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΟΤΡΩΝΙ

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου 2019-

2020

Αριθ.
Διαδρο
μών

Χιλιομ
ετρική
απόστ
αση σε

m

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόστ
ος

συνο
δού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμ
ενη
τιμή

ποσ
οστό
έκπτ
ωση
ς

Ημερή
σιο

κόστος
τροπο
ποίηση

ς

Νέο Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος
Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο
συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

ΑΔΑ: 7ΖΧ47ΛΗ-ΒΛΗ
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21

703

ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ-
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ-
ΠΑΝΟΡΑΜΑ -

ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ-ΠΗΓΗ-
ΣΚΛΗΡΟ-

ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 5900
ΜΕΓ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

7,04 58,96 58,96 0

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

88,44
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

703

ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ-
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ-
ΠΑΝΟΡΑΜΑ -

ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ-ΠΗΓΗ-
ΣΚΛΗΡΟ-

ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 5900
ΜΙΚ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

7,04 0 43,38 43,38
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ

ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΣΕ
ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου 2019-

2020

Αριθ.
Διαδρο
μών

Χιλιομ
ετρική
απόστ
αση σε

m

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόστ
ος

συνο
δού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμ
ενη
τιμή

ποσ
οστό
έκπτ
ωση
ς

Ημερή
σιο

κόστος
τροπο
ποίηση

ς

Νέο Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος
Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο
συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

22

727
ΛΟΥΤΣΑ-

ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

2 8100
ΜΕΓ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

7,04 58,96 58,96 0
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

88,44

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΔΑ: 7ΖΧ47ΛΗ-ΒΛΗ
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727
ΛΟΥΤΣΑ-

ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

2 8100
ΜΙΚ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

7,04 0 43,38 43,38
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ

ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΣΕ
ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου 2019-

2020

Αριθ.
Διαδρο
μών

Χιλιομ
ετρική
απόστ
αση σε

m

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόστ
ος

συνο
δού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμ
ενη
τιμή

ποσ
οστό
έκπτ
ωση
ς

Ημερή
σιο

κόστος
τροπο
ποίηση

ς

Νέο Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος
Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο
συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

23

732 ΚΟΥΤΟΥΜΟΥΛΑ-
ΔΥΣΤΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 2 3000

ΜΙΚ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

7,04 42,98 42,98 0

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

64,47

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

732 ΚΟΥΤΟΥΜΟΥΛΑ-
ΔΥΣΤΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 2 3000

ΤΑΞΙ
ΑΝΩ
ΤΩΝ
4ων

ΘΕΣΕΩ
Ν

0 0 20,38 20,38
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ
ΤΑΞΙ ΝΑ ΒΓΕΙ Ο ΣΥΝΟΔΟΣ

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου 2019-

2020

Αριθ.
Διαδρο
μών

Χιλιομ
ετρική
απόστ
αση σε

m

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόστ
ος

συνο
δού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμ
ενη
τιμή

ποσ
οστό
έκπτ
ωση
ς

Ημερή
σιο

κόστος
τροπο
ποίηση

ς

Νέο Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος
Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο
συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία
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24

734
ΚΥΜΗ-

ΚΑΛΗΜΕΡΙΑΝΟΙ-
ΠΥΡΓΟΣ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ)

1 4500
ΜΙΚ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

3,52 21,49 21,49 0

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

32,235
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

734
ΚΥΜΗ-

ΚΑΛΗΜΕΡΙΑΝΟΙ
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)

1 3600

ΤΑΞΙ
ΑΝΩ
ΤΩΝ
4ων

ΘΕΣΕΩ
Ν

0 0 11,24 11,24

ΒΓΑΙΝΕΙ Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΠΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΣΕΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙ

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου 2019-

2020

Αριθ.
Διαδρο
μών

Χιλιομ
ετρική
απόστ
αση σε

m

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόστ
ος

συνο
δού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμ
ενη
τιμή

ποσ
οστό
έκπτ
ωση
ς

Ημερή
σιο

κόστος
τροπο
ποίηση

ς

Νέο Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος
Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο
συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

25

858
ΤΡΑΧΗΛΙ-

ΠΑΡΑΜΕΡΙΤΕΣ-ΑΓΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

2 10200
ΜΙΚ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

7,04 42,99 42,99 0

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

64,485

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

858
ΤΡΑΧΗΛΙ-

ΠΑΡΑΜΕΡΙΤΕΣ-ΑΓΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

2 11000

ΤΑΞΙ
ΑΝΩ
ΤΩΝ
4ων

ΘΕΣΕΩ
Ν

0 0 36,34 36,34
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ

ΤΑΞΙ
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Πίνακας αποτύπωσης των τροποποιήσεων και των διορθώσεων των δρομολογίων με μισθωμένα ΤΑΞΙ κατά το σχολικό έτος 2019-2020 των οριστικών
αναδόχων της Διαπραγμάτευσης της 18ης Δεκεμβρίου 2017 για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε. Εύβοιας όπως εγκρίθηκαν με την αρ. 15/2018 πράξη
επιτρόπου του ελεγκτικού συνεδρίου

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου2018-

2019

Αριθ
.

Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομ
ετρική
απόστ
αση σε

m

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόστ
ος

συνο
δού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερ
όμεν
η

τιμή

ποσοσ
τό

έκπτω
σης

Ημερή
σιο

κόστος
τροπο
ποίηση

ς

Νέο Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος
Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμεν
ο συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

26

989 ΛΙΝΟΒΡΟΧΙ-
ΒΑΣΙΛΙΚΟ & ΕΠΙΣΤΡ. 2 5500 ΤΑΞΙ 0 25,1 10,9 56,57

ΚΛΟΠΩΔΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ 16,35

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

989
ΛΙΝΟΒΡΟΧΙ-

ΣΕΛΜΑΝ-ΒΑΣΙΛΙΚΟ
& ΕΠΙΣΤΡ.

2 6000 ΤΑΞΙ 0 56,57 26,26 11,40 ΜΠΑΙΝΕΙ ΤΟ ΣΕΛΜΑΝ

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου2018-

2019

Αριθ
.

Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομ
ετρική
απόστ
αση σε

m

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόστ
ος

συνο
δού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερ
όμεν
η

τιμή

ποσοσ
τό

έκπτω
σης

Ημερή
σιο

κόστος
τροπο
ποίηση

ς

Νέο Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος
Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμεν
ο συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

27

1000 ΛΟΥΤΣΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ &
ΕΠΙΣΤΡ. 2 28600 ΤΑΞΙ 0 70,56 48,2 31,69

ΜΑΚΡΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 72,3

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

1000

ΛΟΥΤΣΑ-ΠΙΣΣΩΝΑΣ-
ΧΑΛΚΙΔΑ(ΛΙΑΝΝΗ
ΑΜΜΟΣ)-ΑΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΟΥΡΤΖΙ &

ΕΠΙΣΤΡ.

2 41000 ΤΑΞΙ 0 31,69 94 64,21 ΑΡ. 2146/2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
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1000

ΛΟΥΤΣΑ-ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΟΥΡΤΖΙ &

ΕΠΙΣΤΡ.

2 30700 ΤΑΞΙ 0 31,69 74,53 50,91 ΑΡ. 2437/2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

1000

ΛΟΥΤΣΑ-ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΟΥΡΤΖΙ &

ΕΠΙΣΤΡ.

2 32700 ΤΑΞΙ 0 31,69 78,73 53,78 ΑΡ. 283/2019

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

1000
ΛΟΥΤΣΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ
(ΜΠΑΛΑΛΑΙΩΝ) &

ΕΠΙΣΤΡ.
2 27900 ΤΑΞΙ 0 31,69 69,66 47,58

ΒΓΑΙΝΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΙΝΕΙ Η

ΧΑΛΚΙΔΑ

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου2018-

2019

Αριθ
.

Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομ
ετρική
απόστ
αση σε

m

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόστ
ος

συνο
δού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερ
όμεν
η

τιμή

ποσοσ
τό

έκπτω
σης

Ημερή
σιο

κόστος
τροπο
ποίηση

ς

Νέο Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος
Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμεν
ο συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

28

1008 ΧΩΝΙ-ΜΑΡΜΑΡΙ &
ΕΠΙΣΤΡ. 2 8700 ΤΑΞΙ 0 32,4 19,5 39,81

ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ 29,25

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

1008
ΧΩΝΙ-ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ
ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ &

ΕΠΙΣΤΡ.
2 4200 ΤΑΞΙ 0 39,81 23,52 14,16

ΒΓΑΙΝΕΙ Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΜΑΡΜΑΡΙ ΚΑΙ ΜΠΑΙΝΕΙ Η

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ
ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου2018-

2019

Αριθ
.

Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομ
ετρική
απόστ
αση σε

m

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόστ
ος

συνο
δού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερ
όμεν
η

τιμή

ποσοσ
τό

έκπτω
σης

Ημερή
σιο

κόστος
τροπο
ποίηση

ς

Νέο Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος
Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμεν
ο συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

Αιτιολογία
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δικαιωμάτων
προαιρέσεως

29

1017

ΖΟΩΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
(ΡΕΟΥΖΙ) - ΛΕΠΟΥΡΑ
& ΕΠΙΣΤΡ ( ΕΔΡΑ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜ ΣΧΟ)

2 35000 ΤΑΞΙ 0 80,86 49,5 38,78

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝ/ΝΟΣ 74,25

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

1017

ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ-
ΖΟΩΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
(ΡΕΟΥΖΙ) - ΛΕΠΟΥΡΑ
& ΕΠΙΣΤΡ ( ΕΔΡΑ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜ ΣΧΟ)

2 38500 ΤΑΞΙ 0 38,78 89,57 54,83 ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ

Πίνακας αποτύπωσης των τροποποιήσεων και των διορθώσεων των δρομολογίων με μισθωμένα ΤΑΞΙ για τη μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος
2019-2020 που περιλαμβάνονται στην αρ. 2687/2018 Απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν οι προσωρινοί μειοδότες της Διαπραγμάτευσης της 23ης
Νοεμβρίου 2018 για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε. Ευβοίας

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου2018-

2019

Αριθ
.

Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομ
ετρική
απόστ
αση σε

m

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόστ
ος

συνο
δού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμεν
η τιμή

ποσοσ
τό

έκπτω
σης

Ημερή
σιο

κόστος
τροπο
ποίηση

ς

Νέο Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος
Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμεν
ο συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

30

207 ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ-ΒΡΥΣΗ
& ΕΠΙΣΤΡ. 2 8700 ΤΑΞΙ 0 31,14 30,83 1

ΧΑΤΗΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 46,25

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

207

ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ-ΒΡΥΣΗ-
ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ &
ΕΠΙΣΤΡ ΒΡΥΣΗ-
ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ.

2 19700 ΤΑΞΙ 0 1 33,74 33,40

ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Ο
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ
ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΪΝΗ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ.

α/α Κωδ Ονομασία Αριθ Χιλιομ Μεταφ κόστ Ημερήσιο Προς ποσοσ Ημερή Νέο Ημερήσιο Ανάδοχος Προγενέστερες Μέγιστο Αιτιολογία
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δρομ δρομολογίου2018-
2019

.
Διαδ
ρομ
ών

ετρική
απόστ
αση σε

m

ορικό
Μέσο

ος
συνο
δού

κόστος
δημοπράτη

σης*

φερόμεν
η τιμή

τό
έκπτω
σης

σιο
κόστος
τροπο
ποίηση

ς

Συμβατικό
κόστος σε €

Αποφάσεις Ο.Ε.
Επανακοστολογήσεων

Επιτρεπόμεν
ο συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

31

460 ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΙΑ-
ΙΣΤΙΑΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. -1 2 18300 ΤΑΞΙ 0 49,28 42 14,77

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 63ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

460 ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΙΑ-
ΙΣΤΙΑΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. -1 2 17700 ΤΑΞΙ 0 14,77 48,16 41,05

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣΜΟΝΑΔΑΣ
(2ο ΝΗΠ ΙΣΤΙΑΙΑΣ)

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου2018-

2019

Αριθ
.

Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομ
ετρική
απόστ
αση σε

m

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόστ
ος

συνο
δού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμεν
η τιμή

ποσοσ
τό

έκπτω
σης

Ημερή
σιο

κόστος
τροπο
ποίηση

ς

Νέο Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος
Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμεν
ο συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

32

816
ΨΑΧΝΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ

(ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)

1 10800 ΤΑΞΙ 0 18,4 18,22 0,98

ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΚΩΣΤ
ΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

27,33

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

816
ΨΑΧΝΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ-
ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ (ΜΟΝΟ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)
1 14500 ΤΑΞΙ 0 0,98 21,84 21,63

ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Ο
ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου2018-

2019

Αριθ
.

Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομ
ετρική
απόστ
αση σε

m

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόστ
ος

συνο
δού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμεν
η τιμή

ποσοσ
τό

έκπτω
σης

Ημερή
σιο

κόστος
τροπο
ποίηση

ς

Νέο Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος
Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμεν
ο συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων

Αιτιολογία
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προαιρέσεως

33

864
ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ-

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ- ΨΑΧΝΑ
& ΕΠΙΣΤΡ.

2 17100 ΤΑΞΙ 0 47,02 46,55 1

ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΚΩΣ
ΤΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

69,83

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

864 ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ-ΨΑΧΝΑ
& ΕΠΙΣΤΡ. 2 9200 ΤΑΞΙ 0 1 32,09 31,77 ΑΡ. 1732/2019

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

864
ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ-

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ- ΨΑΧΝΑ
& ΕΠΙΣΤΡ.

2 17000 ΤΑΞΙ 0 1 46,84 46,37 ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Ο
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ

Πίνακας αποτύπωσης των τροποποιήσεων και των διορθώσεων των δρομολογίων με μισθωμένα ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ για τη μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό
έτος 2019-2020 που περιλαμβάνονται στην αρ. 2687/2018 Απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν οι προσωρινοί μειοδότες της Διαπραγμάτευσης της
23ης Νοεμβρίου 2018 για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε. Ευβοίας

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου2018-

2019

Αριθ
.

Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομ
ετρική
απόστ
αση σε

m

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόστ
ος

συνο
δού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμεν
η τιμή

ποσοσ
τό

έκπτω
σης

Ημερή
σιο

κόστος
τροπο
ποίηση

ς

Νέο Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος
Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμεν
ο συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

34 70

ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ-
ΚΑΝΗΘΟΣ-ΑΓ.

ΜΑΡΙΝΑ-ΤΟΠΙΚΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ (ΗΡΑΣ,

ΓΑΖΕΠΗ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛ

ΕΩΣ,
ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ,

ΚΙΑΠΕΚΟΥ) -
ΧΑΛΚΙΔΑ

(ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ) &

2 19500
ΜΙΚ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

10,5
6 104,5 86,73 17

ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ

130,10
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ΕΠΙΣΤΡ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

70

ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ-
ΔΡΟΣΙΑ-ΚΑΝΗΘΟΣ-
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ-ΤΟΠΙΚΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ (ΗΡΑΣ,

ΓΑΖΕΠΗ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛ

ΕΩΣ,
ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ,

ΚΙΑΠΕΚΟΥ) -
ΧΑΛΚΙΔΑ

(ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ) &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 19800
ΜΕΓ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

10,5
6 17 142,92 118,62

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ
ΜΙΚ ΛΕΩΦ ΣΕ ΜΕΓ

ΛΕΩΦ .
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Ο

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΡΟΣΙΑ

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου2018-

2019

Αριθ
.

Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομ
ετρική
απόστ
αση σε

m

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόστ
ος

συνο
δού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμεν
η τιμή

ποσοσ
τό

έκπτω
σης

Ημερή
σιο

κόστος
τροπο
ποίηση

ς

Νέο Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος
Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμεν
ο συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

35
72

ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ-
ΛΙΑΝΗ ΑΜΜΟΣ-
ΧΑΪΝΑ-ΤΟΠΙΚΑ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ

(ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ,
ΣΑΜΑΡΤΖΗ,

ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΓΓΕΛΗ
ΓΟΒΙΟΥ)-ΚΑΝΗΘΟΣ-

ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ-
ΚΑΡΑΚΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ &

ΕΠΙΣΤΡ

2 32800
ΜΙΚ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

7,04 130,42 108,25 17 ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ

162,38

*Γίνεται χρήση του
μέγιστου

επιτρεπόμενου
συμβατικού
κόστους λόγω
προαιρέσεως

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
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72

ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ-
ΛΙΑΝΗ ΑΜΜΟΣ-
ΧΑΪΝΑ-ΤΟΠΙΚΑ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ

(ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ,
ΣΑΜΑΡΤΖΗ,

ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΓΓΕΛΗ
ΓΟΒΙΟΥ)-ΚΑΝΗΘΟΣ-

ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ-
ΡΙΤΣΩΝΑ & ΕΠΙΣΤΡ

2 32800
ΜΕΓ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

10,5
6 17 201,26 162,38*

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ
ΜΙΚ ΛΕΩΦ ΣΕ ΜΕΓ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου2018-

2019

Αριθ
.

Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομ
ετρική
απόστ
αση σε

m

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόστ
ος

συνο
δού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμεν
η τιμή

ποσοσ
τό

έκπτω
σης

Ημερή
σιο

κόστος
τροπο
ποίηση

ς

Νέο Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος
Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμεν
ο συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

36

809 ΤΡΑΧΥ-ΣΚΥΡΟΣ &
ΕΠΙΣΤΡ. 2 18300

ΜΙΚ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

7,04 64,58 52,96 17,99

ΤΡΑΚΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 79,44

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

809
ΤΡΑΧΥ-ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ-
ΜΩΛΟΣ-ΜΑΓΑΖΙΑ-
ΣΚΥΡΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

2 18300
ΜΕΓ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

7,04 17,99 96,48 79,12

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ
ΜΙΚΡΟ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ,
ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΟΙ

ΟΙΚΙΣΜΟΊ ΜΩΛΟΣ ,
ΜΑΓΑΖΙΑ ,
ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου2018-

2019

Αριθ
.

Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομ
ετρική
απόστ
αση σε

m

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόστ
ος

συνο
δού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμεν
η τιμή

ποσοσ
τό

έκπτω
σης

Ημερή
σιο

κόστος
τροπο
ποίηση

ς

Νέο Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος
Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμεν
ο συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία
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37

926

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-
ΕΡΕΤΡΙΑ-

ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-
ΒΑΣΙΛΙΚΟ-

ΧΑΛΚΙΔΑ(ΜΠΑΛΑΛΑ
ΙΩΝ) & ΕΠΙΣΤΡ.

2 38000
ΜΙΚ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

10,5
6 142,62 114,10 20

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 171,15

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

926

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-
ΜΠΑΣΙΝΕΙΚΑ -

ΕΡΕΤΡΙΑ-
ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-

ΒΑΣΙΛΙΚΟ-
ΜΠΟΥΡΤΖΙ-ΝΕΑ
ΛΑΜΨΑΚΟΣ-

ΧΑΛΚΙΔΑ(ΜΠΑΛΑΛΑ
ΙΩΝ) & ΕΠΙΣΤΡ.

2 46000
ΜΙΚ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

14,0
8 20 166,04 132,83 ΑΡ. 506/2019

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

926

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-
ΕΡΕΤΡΙΑ-

ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-
ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΑΦΡΑΤΙ-
ΧΑΛΚΙΔΑ(ΜΠΑΛΑΛΑ

ΙΩΝ) & ΕΠΙΣΤΡ.

2 52500
ΜΙΚ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

14,0
8 20 187,26 149,81 ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Ο

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΦΡΑΤΙ

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου2018-

2019

Αριθ
.

Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομ
ετρική
απόστ
αση σε

m

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόστ
ος

συνο
δού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμεν
η τιμή

ποσοσ
τό

έκπτω
σης

Ημερή
σιο

κόστος
τροπο
ποίηση

ς

Νέο Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος
Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμεν
ο συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

38
971

ΑΚΤΗ ΝΗΡΕΩΣ-
ΑΛΙΒΕΡΙ-ΚΑΡΑΒΟΣ &

ΕΠΙΣΤΡ.
2 8000

ΜΙΚ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

7,04 42,98 42,98 0 ΤΣΟΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ &

ΣΙΑ Ε.Ε.
64,47

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
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ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

971
ΑΚΤΗ ΝΗΡΕΩΣ-

ΑΡΑΛΙΜΟΣ-ΑΛΙΒΕΡΙ-
ΚΑΡΑΒΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

2 9200
ΜΕΓ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

7,04 0 69,28 69,28

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ
ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦ ΣΕ

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΜΠΑΙΝΕΙ Ο
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΑΡΑΛΙΜΟΣ

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου2018-

2019

Αριθ
.

Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομ
ετρική
απόστ
αση σε

m

Μεταφ
ορικό
Μέσο

κόστ
ος

συνο
δού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμεν
η τιμή

ποσοσ
τό

έκπτω
σης

Ημερή
σιο

κόστος
τροπο
ποίηση

ς

Νέο Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος
Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμεν
ο συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

39

1038

ΒΑΤΩΝΤΑΣ-
ΧΑΡΑΥΓΗ-ΧΑΛΚΙΔΑ

& ΕΠΙΣΤΡ.
(ΕΣΠΕΡΙΝΟ)

2 12200
ΜΙΚ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

0 41,54 40,29 3,01

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 60,435

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

1038

ΒΑΤΩΝΤΑΣ-ΕΞΩ
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ-

ΧΑΡΑΥΓΗ-ΧΑΛΚΙΔΑ
ΤΟΠΙΚΑ (ΑΓΙΑ

ΜΑΡΙΝΑ) & ΕΠΙΣΤΡ.
(ΕΣΠΕΡΙΝΟ)

2 15800
ΜΙΚ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

0 3,01 64,24 62,31 ΑΡ. 506/2019

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

1038

ΒΑΤΩΝΤΑΣ-ΕΞΩ
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ-
ΧΑΡΑΥΓΗ-

ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-
ΧΑΛΚΙΔΑ & ΕΠΙΣΤΡ.

(ΕΣΠΕΡΙΝΟ)

2 16000

ΤΑΞΙ
ΑΝΩ
ΤΩΝ
4ων

ΘΕΣΕΩ
Ν

0 3,01 48,72 47,25

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ
ΜΙΚ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΣΕ ΜΕΓ. ΤΑΞΙ
ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΟΙ
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΕΞΩ
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ , ΑΓ.
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
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