
1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής
του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες

Αρ. τηλεφ.
Αρ. FAX
E-mail

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

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 19ης Νοεμβρίου 2019
Αριθμός Πρακτικού 37

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 19 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε
σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 200/1-09-
2019 (ΑΔΑ: 69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό
την Προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού, και δυνάμει της υπ΄αριθμ.
(οικ.) 257195/2229/14-11-2019 πρόσκλησής του, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, για να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 36/12-11-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 793/238334/23-10-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (δασική πυρκαγιά από 23-10-2019).

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Σήμανση οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας
για τα έτη 2020-2022», προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών
και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών περιοχής δήμων Χαλκιδέων & Διρφύων – Μεσσαπίων»,
προϋπολογισμού 1.800.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.
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ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών
και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών περιοχής δήμων Ερέτριας, Κύμης - Αλιβερίου &
Καρύστου», προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο.
Ψαχνά – Προκόπι (γ’ φάση)», προϋπολογισμού 3.000.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση
οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση οδικού δικτύου περιοχής
Δίρφυς για το έτος 2020», προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη μειοδότη της διαπραγμάτευσης του 1ου υποέργου:
«Aποκατάσταση βλαβών στην εθνική οδό 77 περιοχής δήμου Mαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας
(τμήμα Παγώντας – Προκόπι – Μαντούδι – Κήρινθος)», προϋπολογισμού 3.200.000,00 € με
ΦΠΑ, του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας,
στην περιοχή του δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας & δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα
έντονα καιρικά φαινόμενα της 29 & 30-09-2018 και 1-10-2018».

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη μειοδότη της διαπραγμάτευσης του 2ου υποέργου:
«Aποκατάσταση βλαβών στην επαρχιακή οδό 22 (τμήμα Προκόπι – Δαφνούσα – Καλύβια -
Σπαθάρι - Μετόχι - Κήρινθος)», προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο:
«Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του δήμου
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας & δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα
της 29 & 30-09-2018 και 1-10-2018».

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη μειοδότη της διαπραγμάτευσης του 3ου υποέργου:
«Aποκατάσταση βλαβών στις επαρχιακές οδούς 21 (τμήμα Προκόπι – Πήλι), 22 (τμήμα
Κήρινθος – Ζωοδόχος Πηγή – Φαράκλα) & 23 (Μαντούδι - Κυμάσι)», προϋπολογισμού
1.080.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών
αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας &
δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29 & 30-09-2018 και 1-10-2018».

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη μειοδότη της διαπραγμάτευσης του 4ου υποέργου:
«Aποκατάσταση βλαβών στις επαρχιακές οδούς 25 (τμήμα Ροβιές - Ιστιαία - Κανατάδικα),
26 (τμήμα Μονοκαρυά - Κρυονερίτης) & 27 (τμήμα Καστανιώτισσα - Γαλατσάδες),
προϋπολογισμού 1.650.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών των
υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ.
Άννας & δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29 & 30-09-2018 και 1-
10-2018».

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη μειοδότη της διαπραγμάτευσης του 5ου υποέργου:
«Aποκατάσταση βλαβών στις επαρχιακές οδούς 28 (τμήμα Λ. Αιδηψού – Ήλια - Ροβιές) & 29
(τμήμα Αιδηψός - Γιάλτρα), προϋπολογισμού 1.160.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο:
«Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του δήμου
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας & δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα
της 29 & 30-09-2018 και 1-10-2018».

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη μειοδότη της διαπραγμάτευσης του 6ου υποέργου:
«Αποκατάσταση βλαβών στην εθνική οδό 77 περιοχής δήμου Ιστιαίας (τμήμα Βασιλικά –
Ελληνικά – Ιστιαία - Λ. Αιδηψού)», προϋπολογισμού 1.400.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο:
«Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του δήμου
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας & δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα
της 29 & 30-09-2018 και 1-10-2018».

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη μειοδότη της διαπραγμάτευσης του 7ου υποέργου:
«Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων ποταμού Ξηριά &
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των παραποτάμων αυτού», προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο:
«Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του δήμου
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας & δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα
της 29 & 30-09-2018 και 1-10-2018».

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη μειοδότη της διαπραγμάτευσης του 8ου υποέργου:
«Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων ποταμών Κηρέα,
Βούδουρου & των παραποτάμων αυτών», προϋπολογισμού 2.150.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου
με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του
δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας & δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα καιρικά
φαινόμενα της 29 & 30-09-2018 και 1-10-2018».

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη μειοδότη της διαπραγμάτευσης του 9ου υποέργου:
«Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων ποταμού Νηλέα
& των παραποτάμων αυτού», προϋπολογισμού 1.050.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο:
«Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του δήμου
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας & δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα
της 29 & 30-09-2018 και 1-10-2018».

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη μειοδότη της διαπραγμάτευσης του 10ου
υποέργου: «Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων
ποταμών Γερανία, Σηπιάδας & των παραποτάμων αυτών», προϋπολογισμού 980.000,00 € με
ΦΠΑ, του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας,
στην περιοχή του δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας & δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα
έντονα καιρικά φαινόμενα της 29 & 30-09-2018 και 1-10-2018».

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Κατασκευή έργων άμεσης αποκατάστασης αρδευτικού καναλιού Καλαποδίου ποταμού
Λήλαντα Ν. Εύβοιας», προϋπολογισμού 2.560.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού
του έργου: «Ανάπλαση δυο παλαιών βρυσών περιοχής Ζαράκων και των οδών πρόσβασης σε
αυτές», προϋπολογισμού 74.400,00 €, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση διάλυσης της σύμβασης και οριστική διακοπή των εργασιών του έργου:
«Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων της οδού Ροβιές – Ήλια – Λ. Αιδηψού»,
προϋπολογισμού 8.000.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ανοιχτού,
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή μεταλλικής γέφυρας και τοποθέτησή της στα
κατασκευασμένα βάθρα στον Σπερχειό ποταμό, στο Καστρί Φθιώτιδας», προϋπολογισμού
500.000,00 €.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
υποέργου: «Διαγράμμιση εθνικού και επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού
410.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας».

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο Νομού Φωκίδας Β’ Φάση»,
προϋπολογισμού 460.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση α) της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Τακτική συντήρηση
οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας, το έτος 2019», β) της υπ' αριθμ.
22/2019 μελέτης - τεχνικές προδιαγραφές και γ) των όρων της σχετικής διακήρυξης.
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ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Προστασία πρανών ΕΟΔ Καρπενησίου - Προυσού (Β Φάση)», προϋπολογισμού 700.000,00 €
με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και μεταφορά αντιπαγετικού άλατος»,
συνολικού προϋπολογισμού 94.216,44 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για
την υλοποίηση του υποέργου: «Προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδών, το έτος 2019»,
προϋπολογισμού 74.356,60 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του επαναληπτικού
συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου: «Προμήθεια άλατος αποχιονισμού
του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Εύβοιας, το έτος 2019, από την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης και μέχρι 31/12/2019», προϋπολογισμού 67.675,70 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας 2Α και κατακύρωση της διαπραγμάτευσης για τα
άγονα τμήματα του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο: «Συντήρηση &
επισκευή μηχανημάτων έργων - φορτηγών και οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στην Φθιώτιδα», προϋπολογισμού 27.500,00€ με ΦΠΑ.

ΔΩΡΕΕΣ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 30ο: Δωρεά εξοπλισμού Η/Υ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας / Π.Ε. Φωκίδας σε
σχολικά συγκροτήματα της ορεινής Δωρίδας.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 31ο: Τροποποίηση – διόρθωση του δρομολογίου με κωδικό 58 για την μεταφορά
μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, το σχολικό έτος 2019 - 2020.

ΘΕΜΑ 32ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1799/15-10-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. σχετικά με την τροποποίηση – διόρθωση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε.
Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2019 - 2020.

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. οικ. 7265/4-11-2019 (ΑΔΑ ΩN967ΛΗ-ΟΩΤ) απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί τροποποίησης συμβάσεων δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 34ο: Παράταση εκτέλεσης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε. Ευρυτανίας, που ήταν σε ισχύ στις 30-06-2019, μέχρι τις 30-06-2020, σύμφωνα με το
άρθρο 15 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄139/31-8-2019).

ΘΕΜΑ 35ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 50/10-09-2019 σύμβασης μεταφοράς μαθητών,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, ως προς τον συνοδό του δρομολογίου 1.1.

ΘΕΜΑ 36ο: Τροποποίηση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2019-
20.
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ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 37ο: Εξειδίκευση πίστωσης δαπανών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και
τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), που αφορούν αμοιβή υπηρεσιών
απεντόμωσης, προμήθειες, υπηρεσίες φύλαξης και αμοιβές για δαπάνες αναδασώσεων,
οικονομικού έτους 2019, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 38ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Π.Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071),
που αφορά δαπάνη συνδιοργάνωσης της Π.Ε. Ευρυτανίας, οικονομικού έτους 2019.

ΘΕΜΑ 39ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2019,
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 40ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2019,
(Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 41ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2019,
(Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση της 7ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους 2019, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση α) του Πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) που αφορά τον
Προϋπολογισμό έτους 2020 και β) του Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 44ο: Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
για την «Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας, το έτος
2019».

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 45ο: Αναπροσαρμογή του μηνιαίου μισθώματος του κτιρίου «Πρώην Στρατηγείο
ΜΕΡΥΠ», επί της Λ. Καλυβίων 2, δυνάμει της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία «Ταμείο Εθνικής Άμυνας» (ΤΕΘΑ), και της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση α) της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών
συλλογής, συσκευασίας, σήμανσης, μεταφοράς και καταστροφής/διάθεσης ακατάλληλων προς
χρήση/ληγμένων γεωργικών φαρμάκων και κενών συσκευασιών, των αποθηκών δακοκτονίας
της Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 54.444,73 € με ΦΠΑ. CPV: 90523000-9 (Υπηρεσίες
διάθεσης τοξικών αποβλήτων εκτός από ραδιενεργά απόβλητα και μολυσμένο έδαφος) και β)
των όρων της σχετικής διακήρυξης.
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ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του ηλεκτρονικού, ανοικτού
διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή γενικών υπηρεσιών για την μίσθωση μηχανημάτων για τις
δράσεις αποχιονισμού και καταπτώσεων, έτους 2019», προϋπολογισμού 781.775,00 € με ΦΠΑ,
Π.Ε. Φωκίδας (εξ΄αναβολής).

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση πρακτικού 6 της επιτροπής διαγωνισμού περί εξέτασης του αιτήματος
παράτασης της σύμβασης της εταιρείας “Τσάμης Δ. - Μαντές Κ. Ο.Ε.” για την Παροχή
Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου: «TOUREST - TOURISM WATER
MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE ADRION COASTAL AREAS” - Τμήμα 1 [Τεχνική
Υποστήριξη για την συλλογή πληροφοριών - οργάνωση συνεισφορών και προώθηση του
ψηφιακού εργαλείου παρακολούθησης/αξιολόγησης του σχεδίου ADRIATIC - IONIAN
PROGRAMME INTERREG V-B TRANSNATIONAL 2014-2020 – “TOUREST”].

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

Αικατερίνη Καλαντζή, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Χαράλαμπος Σανιδάς, Χρήστος Δούρος,
Βασίλειος Σιαλμάς, Δημήτριος Αναγνωστάκης, Κατερίνα Μπατζελή και Αναστάσιος Χρονάς,

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

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

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Αντώνιος Βούλγαρης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Επικεφαλής της Παράταξης

“Ελεύθερη Στερεά”.
2. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων Εσωτερικής

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

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε.
4. Βαΐα Τόλλιλη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού &

Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ. Χρονάς υπενθύμισε ακόμη μια φορά τις προτάσεις
που έχουν διατυπώσει, ως «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», στην Οικονομική Επιτροπή, προφορικά και
γραπτά, διατυπώνοντας το αίτημα «να προσδιοριστεί συγκεκριμένα το πότε θα συζητηθούν».
Επισήμανε, ταυτόχρονα, πως “αυτό πρέπει να γίνει άμεσα και πριν την συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου, μια και τα θέματα που μπαίνουν είναι ιδιαίτερα σοβαρά και
σχετίζονται άμεσα με την πολιτική της Περιφερειακής Διοίκησης”.

Στη συνέχεια, κατέθεσε τις γραπτές τοποθετήσεις της Παράταξής του, της Λαϊκής
Συσπείρωσης, επί των θεμάτων της σημερινής ημερήσιας διάταξης.

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

ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Έκθεση Τροφίμων και Ποτών “FOOD & LIFE 2019”, στο
Εκθεσιακό Κέντρο Messe Munchen, στο Μόναχο Γερμανίας, από 27 Νοεμβρίου έως 1
Δεκεμβρίου 2019.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός, ότι δεν υπάρχει το χρονικό περιθώριο
για τη λήψη απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της επιτροπής, λόγω της ημερομηνίας
πραγματοποίησης της έκθεσης από 27 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2019.
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Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και
αποφάσισε το παραπάνω θέμα να συζητηθεί πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1943

ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την συμμετοχή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Έκθεση Τροφίμων και Ποτών “FOOD & LIFE 2019”, στο
Εκθεσιακό Κέντρο Messe Munchen, στο Μόναχο Γερμανίας, από 27 Νοεμβρίου έως 1
Δεκεμβρίου 2019.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 259123/7557/18-11-
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 απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών μίσθωσης εκθεσιακού χώρου και

κατασκευής περιπτέρου με πλήρη εξοπλισμό, συνολικής επιφάνειας 78 τ.μ., ποσού 29.342,96 €
με Φ.Π.Α., στην εταιρεία “Κ.Λ.ΝΙ. - Ν. ΛΕΜΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Διαφημίσεις - Προβολή
Προϊόντων” (ΑΦΜ: 998572000, ΔΟΥ: Αμαρουσίου), που εδρεύει στην Αιγιαλείας 4, T.K. 151 25,
Μαρούσι, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον κ. Νικόλαο Λέμη, σύμφωνα με το άρθρο 32 του
Ν.4412/2016 λόγω αποκλειστικών δικαιωμάτων, για την συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στην Έκθεση Τροφίμων και Ποτών “FOOD & LIFE 2019”, η οποία θα λάβει χώρα στο
Εκθεσιακό Κέντρο Messe Munchen, στο Μόναχο Γερμανίας, από 27 Νοεμβρίου έως 1
Δεκεμβρίου 2019.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα έχει 78 τ.μ. διαθέσιμο εκθεσιακό χώρο και μέσα σε
αυτόν θα βρίσκονται 12 εκθέτες.

Αναλυτικά:
 Το κόστος ίχνους ανέρχεται στα 149,00€/τ.μ. που σημαίνει: 78τ.μ. Χ 149,00€/τ.μ.

= 11.622,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)
 Η κατασκευή και ο εξοπλισμός του περιπτέρου για 12 εκθέτες έχει συνολικό

κόστος: 8.871,68 € (πλέον Φ.Π.Α.)
 Οι υπηρεσίες - παροχές έχουν συνολικό κόστος: 1.650,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)
 Η μεταφορά και αποθήκευση εμπορευμάτων έχει συνολικό κόστος: 5.600,00€

(πλέον Φ.Π.Α.)
 Το Show Mαγειρικής, που θα πραγματοποιηθεί εντός του εκθεσιακού χώρου της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για αποκλειστική προώθηση των εταιρειών της Περιφέρειας, έχει
συνολικό κόστος: 1.800,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)

Συνολική τιμή όλων των παραπάνω: 29.543,68€ (πλέον Φ.Π.Α.). Ο κάθε εκθέτης θα
συμμετέχει με 490 € (πλέον Φ.Π.Α.). Επομένως: 12 εκθέτες Χ 490€ = 5.880,00 €.

Επομένως, το συνολικό κόστος για Περιφέρεια: 29.543,68€ - 5.880,00€ = 23.663,68 €
(πλέον Φ.Π.Α.).

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον Ε.Φ. 071, ΚΑΕ 9899 και την υπ’ αριθμ.
3769/11-11-2019 (ΑΔΑ: Ω4Ο17ΛΗ-0ΓΠ, ΑΔΑΜ: 19REQ005831405) απόφαση έκθεσης
ανάληψης.

Μειοψήφησε ο κ. Χρονάς.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1944

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 36/12-11-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε κατά πλειοψηφία το με αριθμ. 36/12-11-2019 πρακτικό
συνεδρίασής της, μειοψηφούντος του κ. Δούρου, ο οποίος ζήτησε να γίνει ορθή επανάληψή του,
προκειμένου να ενσωματωθεί στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης η τοποθέτησή του.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1945

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 793/238334/23-10-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (δασική πυρκαγιά από 23-10-2019).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 836/253511/12-11-
2019 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Επί του θέματος κατέθεσαν τις παρατηρήσεις τους οι κ.κ. Χρονάς και Δούρος, ενώ στον
κ. Αναγνωστάκη, που ζήτησε ενημέρωση σχετικά με το “1. εάν υπάρχει κάποιος που ελέγχει τις
ώρες διάθεσης των μηχανημάτων & τις ημέρες εργασίας τους, 2. εάν το μητρώο των ιδιωτών
που μισθώνουν μηχανήματα στην Ευρυτανία έχει επικαιροποιηθεί και 3. εάν θα μπορούσε κάτι
αντίστοιχο να γίνει και στις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες”, δόθηκαν διευκρινίσεις από τον
Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, κ. Αριστείδη Τασιό.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 793/238334/23-10-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (δασική πυρκαγιά από 23-10-2019), με την οποία αποφασίστηκε:

1. H απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΑ 7021 φορτηγού μεταφοράς νερού – υδροφόρου

οχήματος, ιδιοκτησίας “ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ”, για την συνδρομή της Π.Υ Καρπενησίου στην
πυρόσβεση στην πυρκαγιά στο Λιθοχώρι.

(β) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΑ 6391 φορτηγού μεταφοράς νερού – υδροφόρου
οχήματος, ιδιοκτησίας “ΤΣΙΤΣΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ”, για την συνδρομή της Π.Υ Καρπενησίου
στην πυρόσβεση στην πυρκαγιά στο Λιθοχώρι.

(γ) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΑ 7074 φορτηγού μεταφοράς νερού – υδροφόρου
οχήματος, ιδιοκτησίας “ΛΑΘΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΗ”, για την συνδρομή της Π.Υ Καρπενησίου στην
πυρόσβεση στην πυρκαγιά στο Λιθοχώρι.

2. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του
μηχανήματος, που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας,
σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 2788/2018 (Πρακτ. 49/18-12-2018) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

3. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι δε

ημέρες και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια υπηρεσία.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1946
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Σήμανση οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας
για τα έτη 2020-2022», προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 254500/7210/12-11-
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: «Σήμανση οδικού

δικτύου Ν. Εύβοιας για τα έτη 2020-2022», προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ, που
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Σ.Ε. (ΣΑΕΠ 566 με ενάριθμο
2014ΕΠ56600002), με ανοικτό διαγωνισμό, κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1947

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών
και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών περιοχής δήμων Χαλκιδέων & Διρφύων – Μεσσαπίων»,
προϋπολογισμού 1.800.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 251952/7117/11-11-
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 -

αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών περιοχής δήμων Χαλκιδέων &
Διρφύων – Μεσσαπίων», προϋπολογισμού 1.800.000,00 € με ΦΠΑ, που χρηματοδοτείται από
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Σ.Ε. (ΣΑΕΠ 566 με ενάριθμο 2016ΕΠ56600002),
με ανοικτό διαγωνισμό, κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης
(άρθρο 95 Ν.4412/2016).

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

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

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

 Να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική
δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση). Επειδή
ο προϋπολογισμός του έργου είναι άνω του ποσού του 1.000.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) η
επιτροπή δημοπρασίας θα είναι (7) επταμελής.

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

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

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

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

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

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

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

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως πρόκειται για αναγκαίο έργο, που πρέπει να επιταχυνθεί…
Θεωρεί πως “ήδη υπήρξε αρκετή καθυστέρηση στην χρηματοδότηση από πλευράς Υπουργείου
και Κυβέρνησης… Καθυστέρηση, όμως, υπήρξε και στην αναγκαία μελέτη του συγκεκριμένου
έργου…”.

Στη συνέχεια, επισήμανε τις πολιτικές ευθύνες που υπάρχουν, σημειώνοντας ταυτόχρονα,
πως, “υπάρχει από καιρό έλλειψη προσωπικού στην Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Εύβοιας και
μαζί με αυτό ανοιχτά ζητήματα καλύτερης οργάνωσης και ιεραρχημένης δράσης της...”.

Τελειώνοντας, δήλωσε πως δεν έχουν ως Παράταξη αντίρρηση στην δημοπράτηση,
επισήμανε, όμως, πως “πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του
έργου”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1948

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών
και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών περιοχής δήμων Ερέτριας, Κύμης - Αλιβερίου &
Καρύστου», προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 251961/7119/11-11-
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 -

αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών περιοχής δήμων Ερέτριας,
Κύμης - Αλιβερίου & Καρύστου» προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με ΦΠΑ, που χρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Σ.Ε. (ΣΑΕΠ 566 με ενάριθμο
2016ΕΠ56600002), 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 τεύχ δημοπράτησης.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον

διαγωνισμό.
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3. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, δια του Προϊσταμένου της, να
εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε
σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της ίδιας Δ/νσης να
κοινοποιούνται και να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού. Ειδικότερα, όπως:

 Να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική
δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση). Επειδή
ο προϋπολογισμός του έργου είναι άνω του ποσού του 1.000.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) η
επιτροπή δημοπρασίας θα είναι (7) επταμελής.

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

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως πρόκειται για αναγκαίο έργο, που πρέπει να επιταχυνθεί…
Θεωρεί πως “ήδη υπήρξε αρκετή καθυστέρηση στην χρηματοδότηση από πλευράς Υπουργείου
και Κυβέρνησης…”.

Στη συνέχεια, δήλωσε πως δεν έχουν ως Παράταξη αντίρρηση στην δημοπράτηση,
επισήμανε, όμως, πως “πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του
έργου”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1949
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ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση – βελτίωση Ε.Ο.
Ψαχνά – Προκόπι (γ’ φάση)», προϋπολογισμού 3.000.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση
οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 251865/7112/11-11-
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 υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση –

βελτίωση Ε.Ο. Ψαχνά – Προκόπι (γ’ φάση)», προϋπολογισμού 3.000.000,00 € με ΦΠΑ, του
έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Σ.Ε. (ΣΑΕΠ 566 με ενάριθμο 2014ΕΠ56600002), με ανοικτό
διαγωνισμό, κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95
Ν.4412/2016).

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

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

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

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

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

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

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

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως πρόκειται για αναγκαίο έργο, που πρέπει να επιταχυνθεί…
Θεωρεί πως “ήδη υπήρξε αρκετή καθυστέρηση στην χρηματοδότηση από πλευράς Υπουργείου
και Κυβέρνησης… Καθυστέρηση, όμως, υπήρξε και στην αναγκαία μελέτη του συγκεκριμένου
έργου…”.

Στη συνέχεια, επισήμανε τις πολιτικές ευθύνες που υπάρχουν, σημειώνοντας ταυτόχρονα,
πως, “υπάρχει από καιρό έλλειψη προσωπικού στην Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Εύβοιας και
μαζί με αυτό ανοιχτά ζητήματα καλύτερης οργάνωσης και ιεραρχημένης δράσης της...”.

Τελειώνοντας, δήλωσε πως δεν έχουν ως Παράταξη αντίρρηση στην δημοπράτηση,
επισήμανε, όμως, πως “πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του
έργου”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1950

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση οδικού δικτύου περιοχής
Δίρφυς για το έτος 2020», προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 253224/7144/11-11-
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 Δίρφυς για το έτος 2020», προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ, που
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Σ.Ε. (ΣΑΕΠ 566 με ενάριθμο
2014ΕΠ56600002), με ανοικτό διαγωνισμό, κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).

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

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

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

 Να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική
δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση). Επειδή
ο προϋπολογισμός του έργου είναι άνω του ποσού του 1.000.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.), η
επιτροπή δημοπρασίας θα είναι (7) επταμελής.

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

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως πρόκειται για αναγκαίο έργο, που πρέπει να επιταχυνθεί…
Θεωρεί πως “ήδη υπήρξε αρκετή καθυστέρηση στην χρηματοδότηση από πλευράς Υπουργείου
και Κυβέρνησης… Καθυστέρηση, όμως, υπήρξε και στην αναγκαία μελέτη του συγκεκριμένου
έργου…”.

Στη συνέχεια, επισήμανε τις πολιτικές ευθύνες που υπάρχουν, σημειώνοντας ταυτόχρονα,
πως, “υπάρχει από καιρό έλλειψη προσωπικού στην Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Εύβοιας και
μαζί με αυτό ανοιχτά ζητήματα καλύτερης οργάνωσης και ιεραρχημένης δράσης της...”.

Τελειώνοντας, δήλωσε πως δεν έχουν ως Παράταξη αντίρρηση στην δημοπράτηση,
επισήμανε, όμως, πως “πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του
έργου”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1951

 Για τα έργα των θεμάτων 8 έως 17 η κα Μπατζελή έκανε μια γενική τοποθέτηση,
υποστηρίζοντας ότι “το οδικό δίκτυο του Ν. Εύβοιας είναι το σημαντικότερο έργο υποδομής,
που πρέπει να γίνει - και έχει καθυστερήσει πολύ - όχι μόνο διότι συμβάλλει στην ανάπτυξη
και τη διασύνδεση των πόλεων, αλλά και γιατί θα συμβάλει στην ασφάλεια των ίδιων των
κατοίκων”. Οι παρεμβάσεις της Περιφέρειας, αλλά και των συναρμόδιων υπουργείων θα
πρέπει “να είναι άμεσες για την ασφαλή ολοκλήρωση αυτών των έργων με ποιοτικές
προδιαγραφές, που θα διασφαλίζουν και τη διαχρονικότητα των παρεμβάσεων”. Όσον
αφορά στον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, η κα Μπατζελή ισχυρίστηκε πως “αυτός δεν
υπήρχε μετά την παρέλευση εννέα μηνών και, εάν ακολουθούνταν ανοικτές διαδικασίες, τα
έργα θα είχαν μία καθυστέρηση περίπου τριών μηνών”. Συνεπώς, εξέφρασε σημαντικές
επιφυλάξεις για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από την Περιφέρεια, “η οποία
καθυστέρησε και δεν άσκησε τις κατάλληλες παρεμβάσεις για την επιτάχυνση των έργων
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μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα”. Στη συνέχεια, έθεσε ζητήματα εργολαβιών, αποκλεισμού
εταιρειών και συγκέντρωσης των έργων σε λίγους, ενώ δήλωσε πως είναι σαφής σε κάποιες
περιπτώσεις η διαδικασία της κατάτμησης. Με έναν ανοικτό, δημόσιο, ηλεκτρονικό
διαγωνισμό που οι ίδιοι πρότειναν, “θα διασφαλιζόταν η συμμετοχή περισσότερων εταιρειών
με κατασκευαστική εμπειρία και χωρίς αποκλεισμούς, που μπορεί να διαφαίνονται από την
επιλεγείσα διαδικασία”. Εκφράζοντας, εν κατακλείδι, τη διαδικαστική της διαφωνία, δήλωσε
πως καταψηφίζει τα εν λόγω θέματα, αναγνωρίζει ωστόσο την αναγκαιότητα των
συγκεκριμένων έργων και τονίζει πως ενδιαφέρεται για την ποιότητα και την ταχύτητα
υλοποίησής τους.

 Ο κ. Αναγνωστάκης κατέθεσε τις δικές του παρατηρήσεις για τα έργα, τα οποία χαρακτήρισε
άκρως αναγκαία. Κατέδειξε την πολιτική ευθύνη που υπάρχει και τόνισε πως η παρέμβαση
του κράτους είναι απαραίτητη. Αναγνωρίζοντας, επίσης, τη διάθεση της Περιφέρειας να
προσελκύσει κι άλλους εργολάβους, εξέφρασε επιφυλάξεις για το αν τα έργα αυτά θα γίνουν
τελικά άρτια και λειτουργικά, ανεξαρτήτως του δοθέντος ποσοστού έκπτωσης. Στη βάση
όλων αυτών, σημείωσε πως πρέπει να υπάρξει ισορροπία μεταξύ της αναγκαιότητας των
έργων και των διαγωνιστικών διαδικασιών, ενώ καλό είναι να αποφεύγεται η διαδικασία της
διαπραγμάτευσης. Με την επιφύλαξη ότι, “αν συμφωνήσει, είναι σαν να συναινεί σε τέτοιου
είδους πρακτικές”, δήλωσε πως ψηφίζει λευκό.

 Ο κ. Δούρος ομοίως κατέδειξε το κακό οδικό δίκτυο της Εύβοιας και αναγνώρισε την
αναγκαιότητα των συγκεκριμένων έργων. Δήλωσε γενικά θετικός, καθώς δεν θεωρεί ότι
υποκρύπτεται κάτι άλλο.

 Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος πήρε τον λόγο και κατέθεσε τους δικούς του
προβληματισμούς. Μίλησε για την πίεση του χρόνου που δέχτηκε η Π.Ε. Εύβοιας,
δεδομένης της εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης που προέκυψε λόγω των έντονων καιρικών
συνθηκών, και δήλωσε πως “δεν τίθεται ζήτημα κατάτμησης, αφού με τη διαπραγμάτευση
ουσιαστικά παραμένεις στο ίδιο επίπεδο διαγωνιστικής διαδικασίας”.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη μειοδότη της διαπραγμάτευσης του 1ου υποέργου:
«Aποκατάσταση βλαβών στην εθνική οδό 77 περιοχής δήμου Mαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας
(τμήμα Παγώντας – Προκόπι – Μαντούδι – Κήρινθος)», προϋπολογισμού 3.200.000,00 € με
ΦΠΑ, του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας,
στην περιοχή του δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας & δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα
έντονα καιρικά φαινόμενα της 29 & 30-09-2018 και 1-10-2018».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 253825/7166/12-11-
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:
α) Το υπ΄αριθμ. Ι/23-10-2019 πρακτικό (ολοκληρώθηκε στις 12-11-2019) της επιτροπής

διαπραγμάτευσης του 1ου υποέργου: «Aποκατάσταση βλαβών στην εθνική οδό 77 περιοχής
δήμου Mαντουδίου - Λίμνης - Αγ. Άννας (τμήμα Παγώντας – Προκόπι – Μαντούδι – Κήρινθος)»,
προϋπολογισμού 3.200.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών των
υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ.
Άννας & δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29 & 30-09-2018 και 1-
10-2018».

β) Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το ως άνω πρακτικό και τους
επισυναπτόμενους σε αυτό πίνακες Ι & ΙΙ, από όπου προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος με την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής είναι ο οικονομικός
φορέας - Εργοληπτική Επιχείρηση Ε/Ε: «SEC ΑΒΕΕ», με την προσφερόμενη από αυτήν
έκπτωση 20,54% (είκοσι και πενήντα τέσσερα επί τοις εκατό).

2. Αναδεικνύει μειοδότη του έργου την ανωτέρω επιχείρηση, επιφυλασσομένων των
διατάξεων του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.
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Ο κ. Χρονάς ανέφερε αρχικά πως πρόκειται για αναγκαίο έργο, που πρέπει να
επιταχυνθεί… Θεωρεί πως “ήδη υπήρξε αρκετή καθυστέρηση στην χρηματοδότηση από πλευράς
Υπουργείου και Κυβέρνησης… Καθυστέρηση, όμως, υπήρξε και στην αναγκαία μελέτη του
συγκεκριμένου έργου…”.

Στη συνέχεια, επισήμανε τις πολιτικές ευθύνες που υπάρχουν, σημειώνοντας ταυτόχρονα,
πως, “υπάρχει από καιρό έλλειψη προσωπικού στην Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Εύβοιας και
μαζί με αυτό ανοιχτά ζητήματα καλύτερης οργάνωσης και ιεραρχημένης δράσης της...”.

Όσον αφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα, δήλωσε πως “ο τρόπος ανάθεσης του έργου,
ύστερα από διαπραγμάτευση και χωρίς δημόσια ανοιχτή πρόσκληση, είχε αναντίστοιχα
αποτελέσματα (έκπτωση μόλις 20,4 %) σε σχέση με ανοιχτούς, δημόσιους διαγωνισμούς για
ανάλογα έργα”. Έχοντας σταθερή αντίληψη, ως Παράταξη, υπέρ της ύπαρξης και λειτουργίας
αποκλειστικά δημόσιου φορέα κατασκευών…ανέχονται αναγκαστικά την παρουσία εργολάβων –
μια και ζούμε στον καπιταλισμό - και επιμένουν στον ανοιχτό, δημόσιο, μειοδοτικό διαγωνισμό.

Κατόπιν των ανωτέρω και θεωρώντας πως εξ αντικειμένου αυτός ο τρόπος υλοποίησης
του έργου δεν είναι ο συμφερότερος, δήλωσε πως η «Λαϊκή Συσπείρωση» καταψηφίζει την
εισήγηση.

Ομοίως καταψήφισε την εισήγηση η κα Μπατζελή, για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρθηκαν παραπάνω.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε πως ψηφίζει λευκό, για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρθηκαν παραπάνω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1952

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη μειοδότη της διαπραγμάτευσης του 2ου υποέργου:
«Aποκατάσταση βλαβών στην επαρχιακή οδό 22 (τμήμα Προκόπι – Δαφνούσα – Καλύβια -
Σπαθάρι - Μετόχι - Κήρινθος)», προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο:
«Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του δήμου
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας & δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα
της 29 & 30-09-2018 και 1-10-2018».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 253828/7167/12-11-
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:
α) Το υπ΄αριθμ. Ι/23-10-2019 πρακτικό (ολοκληρώθηκε στις 12-11-2019) της επιτροπής

διαπραγμάτευσης του 2ου υποέργου: «Aποκατάσταση βλαβών στην επαρχιακή οδό 22 (τμήμα
Προκόπι – Δαφνούσα – Καλύβια - Σπαθάρι - Μετόχι - Κήρινθος)», προϋπολογισμού
1.000.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών
αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας & δήμου
Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29 & 30-09-2018 και 1-10-2018».

β) Τον αποκλεισμό της Ε/Ε «ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ» λόγω
ελλιπούς συμπλήρωσης του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με το ως άνω
πρακτικό.

γ) Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το ως άνω πρακτικό και τους
επισυναπτόμενους σε αυτό πίνακες Ι & ΙΙ, από όπου προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος με την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής είναι ο οικονομικός
φορέας - Εργοληπτική Επιχείρηση Ε/Ε: «Α.Ι.Γ. ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΑΤΕ», με την προσφερόμενη από
αυτήν έκπτωση 60,38% (εξήντα και τριάντα οκτώ επί τοις εκατό).

2. Αναδεικνύει μειοδότη του έργου την ανωτέρω επιχείρηση, επιφυλασσομένων των
διατάξεων του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε αρχικά πως πρόκειται για αναγκαίο έργο, που πρέπει να
επιταχυνθεί… Θεωρεί πως “ήδη υπήρξε αρκετή καθυστέρηση στην χρηματοδότηση από πλευράς
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Υπουργείου και Κυβέρνησης… Καθυστέρηση, όμως, υπήρξε και στην αναγκαία μελέτη του
συγκεκριμένου έργου…”.

Στη συνέχεια, επισήμανε τις πολιτικές ευθύνες που υπάρχουν, σημειώνοντας ταυτόχρονα,
πως, “υπάρχει από καιρό έλλειψη προσωπικού στην Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Εύβοιας και
μαζί με αυτό ανοιχτά ζητήματα καλύτερης οργάνωσης και ιεραρχημένης δράσης της...”.

Όσον αφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα, δήλωσε πως “ο τρόπος ανάθεσης του έργου,
ύστερα από διαπραγμάτευση και χωρίς δημόσια ανοιχτή πρόσκληση, είχε σχετικά καλύτερα
αποτελέσματα από τον προηγούμενο διαγωνισμό, που έγινε με τον ίδιο τρόπο (έκπτωση 60,4 %),
μια και οι συμμετέχοντες ήταν τριπλάσιοι”. Έχοντας σταθερή αντίληψη, ως Παράταξη, υπέρ της
ύπαρξης και λειτουργίας αποκλειστικά δημόσιου φορέα κατασκευών…ανέχονται αναγκαστικά
την παρουσία εργολάβων – μια και ζούμε στον καπιταλισμό - και επιμένουν στον ανοιχτό,
δημόσιο, μειοδοτικό διαγωνισμό.

Λόγω της φύσης του έργου, δήλωσε πως η «Λαϊκή Συσπείρωση» δεν έχει αντίρρηση και
ψηφίζει την εισήγηση, με την επισήμανση όμως πως “πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και την ποιότητά του”.

Ομοίως καταψήφισε την εισήγηση η κα Μπατζελή, για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρθηκαν παραπάνω.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε πως ψηφίζει λευκό, για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρθηκαν παραπάνω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1953

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη μειοδότη της διαπραγμάτευσης του 3ου υποέργου:
«Aποκατάσταση βλαβών στις επαρχιακές οδούς 21 (τμήμα Προκόπι – Πήλι), 22 (τμήμα
Κήρινθος – Ζωοδόχος Πηγή – Φαράκλα) & 23 (Μαντούδι - Κυμάσι)», προϋπολογισμού
1.080.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών
αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας &
δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29 & 30-09-2018 και 1-10-2018».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 253829/7168/12-11-
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:
α) Το υπ΄αριθμ. Ι/23-10-2019 πρακτικό (ολοκληρώθηκε στις 12-11-2019) της επιτροπής

διαπραγμάτευσης του 3ου υποέργου: «Aποκατάσταση βλαβών στις επαρχιακές οδούς 21
(τμήμα Προκόπι – Πήλι), 22 (τμήμα Κήρινθος – Ζωοδόχος Πηγή – Φαράκλα) & 23 (Μαντούδι -
Κυμάσι)», προϋπολογισμού 1.080.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση
βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του δήμου Μαντουδίου –
Λίμνης – Αγ. Άννας & δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29 & 30-
09-2018 και 1-10-2018».

β) Τον αποκλεισμό της Ε/Ε «ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ» λόγω
ελλιπούς συμπλήρωσης του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με το ως άνω
πρακτικό.

γ) Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το ως άνω πρακτικό και τους
επισυναπτόμενους σε αυτό πίνακες Ι & ΙΙ, από όπου προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος με την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής είναι ο οικονομικός
φορέας - Εργοληπτική Επιχείρηση Ε/Ε: «SICAP ΑΤΕ», με την προσφερόμενη από αυτήν
έκπτωση 53,52% (πενήντα τρία και πενήντα δύο επί τοις εκατό).

2. Αναδεικνύει μειοδότη του έργου την ανωτέρω επιχείρηση, επιφυλασσομένων των
διατάξεων του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε αρχικά πως πρόκειται για αναγκαίο έργο, που πρέπει να
επιταχυνθεί… Θεωρεί πως “ήδη υπήρξε αρκετή καθυστέρηση στην χρηματοδότηση από πλευράς
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Υπουργείου και Κυβέρνησης… Καθυστέρηση, όμως, υπήρξε και στην αναγκαία μελέτη του
συγκεκριμένου έργου…”.

Στη συνέχεια, επισήμανε τις πολιτικές ευθύνες που υπάρχουν, σημειώνοντας ταυτόχρονα,
πως, “υπάρχει από καιρό έλλειψη προσωπικού στην Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Εύβοιας και
μαζί με αυτό ανοιχτά ζητήματα καλύτερης οργάνωσης και ιεραρχημένης δράσης της...”.

Όσον αφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα, δήλωσε πως “ο τρόπος ανάθεσης του έργου,
ύστερα από διαπραγμάτευση και χωρίς δημόσια ανοιχτή πρόσκληση, είχε σχετικά καλύτερα
αποτελέσματα από προηγούμενο διαγωνισμό, που έγινε με τον ίδιο τρόπο (έκπτωση 53,5%), μια
και οι συμμετέχοντες ήταν τριπλάσιοι”. Έχοντας σταθερή αντίληψη, ως Παράταξη, υπέρ της
ύπαρξης και λειτουργίας αποκλειστικά δημόσιου φορέα κατασκευών…ανέχονται αναγκαστικά
την παρουσία εργολάβων – μια και ζούμε στον καπιταλισμό - και επιμένουν στον ανοιχτό,
δημόσιο, μειοδοτικό διαγωνισμό.

Λόγω της φύσης του έργου, δήλωσε πως η «Λαϊκή Συσπείρωση» δεν έχει αντίρρηση και
ψηφίζει την εισήγηση, με την επισήμανση όμως πως “πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και την ποιότητά του”.

Ομοίως καταψήφισε την εισήγηση η κα Μπατζελή, για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρθηκαν παραπάνω.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε πως ψηφίζει λευκό, για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρθηκαν παραπάνω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1954

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη μειοδότη της διαπραγμάτευσης του 4ου υποέργου:
«Aποκατάσταση βλαβών στις επαρχιακές οδούς 25 (τμήμα Ροβιές - Ιστιαία - Κανατάδικα),
26 (τμήμα Μονοκαρυά - Κρυονερίτης) & 27 (τμήμα Καστανιώτισσα - Γαλατσάδες),
προϋπολογισμού 1.650.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών των
υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ.
Άννας & δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29 & 30-09-2018 και 1-
10-2018».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 253831/7169/12-11-
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:
α) Το υπ΄αριθμ. Ι/23-10-2019 πρακτικό (ολοκληρώθηκε στις 12-11-2019) της επιτροπής

διαπραγμάτευσης του 4ου υποέργου: «Aποκατάσταση βλαβών στις επαρχιακές οδούς 25
(τμήμα Ροβιές - Ιστιαία - Κανατάδικα), 26 (τμήμα Μονοκαρυά - Κρυονερίτης) & 27 (τμήμα
Καστανιώτισσα - Γαλατσάδες), προϋπολογισμού 1.650.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο:
«Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του δήμου
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας & δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα
της 29 & 30-09-2018 και 1-10-2018».

β) Τον αποκλεισμό της Ε/Ε «ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ» λόγω
ελλιπούς συμπλήρωσης του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με το ως άνω
πρακτικό.

γ) Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το ως άνω πρακτικό και τους
επισυναπτόμενους σε αυτό πίνακες Ι & ΙΙ, από όπου προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος με την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής είναι ο οικονομικός
φορέας - Εργοληπτική Επιχείρηση Ε/Ε: «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΖΗΣΗ», με την
προσφερόμενη από αυτήν έκπτωση 44,46% (σαράντα τέσσερα και σαράντα έξι επί τοις εκατό).

2. Αναδεικνύει μειοδότη του έργου την ανωτέρω επιχείρηση, επιφυλασσομένων των
διατάξεων του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.
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Ο κ. Χρονάς ανέφερε αρχικά πως πρόκειται για αναγκαίο έργο, που πρέπει να
επιταχυνθεί… Θεωρεί πως “ήδη υπήρξε αρκετή καθυστέρηση στην χρηματοδότηση από πλευράς
Υπουργείου και Κυβέρνησης… Καθυστέρηση, όμως, υπήρξε και στην αναγκαία μελέτη του
συγκεκριμένου έργου…”.

Στη συνέχεια, επισήμανε τις πολιτικές ευθύνες που υπάρχουν, σημειώνοντας ταυτόχρονα,
πως, “υπάρχει από καιρό έλλειψη προσωπικού στην Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Εύβοιας και
μαζί με αυτό ανοιχτά ζητήματα καλύτερης οργάνωσης και ιεραρχημένης δράσης της...”.

Όσον αφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα, δήλωσε πως “ο τρόπος ανάθεσης του έργου,
ύστερα από διαπραγμάτευση και χωρίς δημόσια ανοιχτή πρόσκληση, είχε σχετικά καλύτερα
αποτελέσματα από προηγούμενο διαγωνισμό, που έγινε με τον ίδιο τρόπο (έκπτωση 44,4%), μια
και οι συμμετέχοντες ήταν τριπλάσιοι”. Έχοντας σταθερή αντίληψη, ως Παράταξη, υπέρ της
ύπαρξης και λειτουργίας αποκλειστικά δημόσιου φορέα κατασκευών…ανέχονται αναγκαστικά
την παρουσία εργολάβων – μια και ζούμε στον καπιταλισμό - και επιμένουν στον ανοιχτό,
δημόσιο, μειοδοτικό διαγωνισμό.

Λόγω της φύσης του έργου, δήλωσε πως η «Λαϊκή Συσπείρωση» δεν έχει αντίρρηση και
ψηφίζει την εισήγηση, με την επισήμανση όμως πως “πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και την ποιότητά του”.

Ομοίως καταψήφισε την εισήγηση η κα Μπατζελή, για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρθηκαν παραπάνω.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε πως ψηφίζει λευκό, για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρθηκαν παραπάνω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1955

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη μειοδότη της διαπραγμάτευσης του 5ου υποέργου:
«Aποκατάσταση βλαβών στις επαρχιακές οδούς 28 (τμήμα Λ. Αιδηψού – Ήλια - Ροβιές) & 29
(τμήμα Αιδηψός - Γιάλτρα), προϋπολογισμού 1.160.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο:
«Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του δήμου
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας & δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα
της 29 & 30-09-2018 και 1-10-2018».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 253833/7170/12-11-
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:
α) Το υπ΄αριθμ. Ι/23-10-2019 πρακτικό (ολοκληρώθηκε στις 12-11-2019) της επιτροπής

διαπραγμάτευσης του 5ου υποέργου: «Aποκατάσταση βλαβών στις επαρχιακές οδούς 28
(τμήμα Λ. Αιδηψού – Ήλια - Ροβιές) & 29 (τμήμα Αιδηψός - Γιάλτρα), προϋπολογισμού
1.160.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών
αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας & δήμου
Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29 & 30-09-2018 και 1-10-2018».

β) Τον αποκλεισμό της Ε/Ε «ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ» λόγω
ελλιπούς συμπλήρωσης του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με το ως άνω
πρακτικό.

γ) Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το ως άνω πρακτικό και τους
επισυναπτόμενους σε αυτό πίνακες Ι & ΙΙ, από όπου προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος με την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής είναι ο οικονομικός
φορέας - Εργοληπτική Επιχείρηση Ε/Ε: «SICAP ΑΤΕ», με την προσφερόμενη από αυτήν
έκπτωση 47,64% (σαράντα επτά και εξήντα τέσσερα επί τοις εκατό).

2. Αναδεικνύει μειοδότη του έργου την ανωτέρω επιχείρηση, επιφυλασσομένων των
διατάξεων του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.
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Ο κ. Χρονάς ανέφερε αρχικά πως πρόκειται για αναγκαίο έργο, που πρέπει να
επιταχυνθεί… Θεωρεί πως “ήδη υπήρξε αρκετή καθυστέρηση στην χρηματοδότηση από πλευράς
Υπουργείου και Κυβέρνησης… Καθυστέρηση, όμως, υπήρξε και στην αναγκαία μελέτη του
συγκεκριμένου έργου…”.

Στη συνέχεια, επισήμανε τις πολιτικές ευθύνες που υπάρχουν, σημειώνοντας ταυτόχρονα,
πως, “υπάρχει από καιρό έλλειψη προσωπικού στην Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Εύβοιας και
μαζί με αυτό ανοιχτά ζητήματα καλύτερης οργάνωσης και ιεραρχημένης δράσης της...”.

Όσον αφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα, δήλωσε πως “ο τρόπος ανάθεσης του έργου,
ύστερα από διαπραγμάτευση και χωρίς δημόσια ανοιχτή πρόσκληση, είχε σχετικά καλύτερα
αποτελέσματα από προηγούμενο διαγωνισμό, που έγινε με τον ίδιο τρόπο (έκπτωση 47,12%),
μια και οι συμμετέχοντες ήταν τριπλάσιοι”. Έχοντας σταθερή αντίληψη, ως Παράταξη, υπέρ της
ύπαρξης και λειτουργίας αποκλειστικά δημόσιου φορέα κατασκευών…ανέχονται αναγκαστικά
την παρουσία εργολάβων – μια και ζούμε στον καπιταλισμό - και επιμένουν στον ανοιχτό,
δημόσιο, μειοδοτικό διαγωνισμό.

Λόγω της φύσης του έργου, δήλωσε πως η «Λαϊκή Συσπείρωση» δεν έχει αντίρρηση και
ψηφίζει την εισήγηση, με την επισήμανση όμως πως “πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και την ποιότητά του”.

Ομοίως καταψήφισε την εισήγηση η κα Μπατζελή, για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρθηκαν παραπάνω.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε πως ψηφίζει λευκό, για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρθηκαν παραπάνω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1956

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη μειοδότη της διαπραγμάτευσης του 6ου υποέργου:
«Αποκατάσταση βλαβών στην εθνική οδό 77 περιοχής δήμου Ιστιαίας (τμήμα Βασιλικά –
Ελληνικά – Ιστιαία - Λ. Αιδηψού)», προϋπολογισμού 1.400.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο:
«Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του δήμου
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας & δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα
της 29 & 30-09-2018 και 1-10-2018».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 253837/7171/12-11-
2019 (σε ορθή επανάληψη 13-11-2019) 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:
α) Το υπ΄αριθμ. Ι/23-10-2019 πρακτικό (ολοκληρώθηκε στις 12-11-2019) της επιτροπής

διαπραγμάτευσης του 6ου υποέργου: «Αποκατάσταση βλαβών στην εθνική οδό 77 περιοχής
δήμου Ιστιαίας (τμήμα Βασιλικά – Ελληνικά – Ιστιαία - Λ. Αιδηψού)», προϋπολογισμού
1.400.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών
αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας & δήμου
Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29 & 30-09-2018 και 1-10-2018».

β) Τον αποκλεισμό της Ε/Ε «ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ» λόγω
ελλιπούς συμπλήρωσης του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με το ως άνω
πρακτικό.

γ) Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το ως άνω πρακτικό και τους
επισυναπτόμενους σε αυτό πίνακες Ι & ΙΙ, από όπου προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος με την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής είναι ο οικονομικός
φορέας - Εργοληπτική Επιχείρηση Ε/Ε: «ΚΟΡΟΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ», με την
προσφερόμενη από αυτήν έκπτωση 55,67% (πενήντα πέντε και εξήντα επτά επί τοις εκατό).

2. Αναδεικνύει μειοδότη του έργου την ανωτέρω επιχείρηση, επιφυλασσομένων των
διατάξεων του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.
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Ο κ. Χρονάς ανέφερε αρχικά πως πρόκειται για αναγκαίο έργο, που πρέπει να
επιταχυνθεί… Θεωρεί πως “ήδη υπήρξε αρκετή καθυστέρηση στην χρηματοδότηση από πλευράς
Υπουργείου και Κυβέρνησης… Καθυστέρηση, όμως, υπήρξε και στην αναγκαία μελέτη του
συγκεκριμένου έργου…”.

Στη συνέχεια, επισήμανε τις πολιτικές ευθύνες που υπάρχουν, σημειώνοντας ταυτόχρονα,
πως, “υπάρχει από καιρό έλλειψη προσωπικού στην Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Εύβοιας και
μαζί με αυτό ανοιχτά ζητήματα καλύτερης οργάνωσης και ιεραρχημένης δράσης της...”.

Όσον αφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα, δήλωσε πως “ο τρόπος ανάθεσης του έργου,
ύστερα από διαπραγμάτευση και χωρίς δημόσια ανοιχτή πρόσκληση, είχε σχετικά καλύτερα
αποτελέσματα από προηγούμενο διαγωνισμό, που έγινε με τον ίδιο τρόπο (έκπτωση 55,67%),
μια και οι συμμετέχοντες ήταν τριπλάσιοι”. Έχοντας σταθερή αντίληψη, ως Παράταξη, υπέρ της
ύπαρξης και λειτουργίας αποκλειστικά δημόσιου φορέα κατασκευών…ανέχονται αναγκαστικά
την παρουσία εργολάβων – μια και ζούμε στον καπιταλισμό - και επιμένουν στον ανοιχτό,
δημόσιο, μειοδοτικό διαγωνισμό.

Λόγω της φύσης του έργου, δήλωσε πως η «Λαϊκή Συσπείρωση» δεν έχει αντίρρηση και
ψηφίζει την εισήγηση, με την επισήμανση όμως πως “πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και την ποιότητά του”.

Ομοίως καταψήφισε την εισήγηση η κα Μπατζελή, για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρθηκαν παραπάνω.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε πως ψηφίζει λευκό, για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρθηκαν παραπάνω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1957

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη μειοδότη της διαπραγμάτευσης του 7ου υποέργου:
«Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων ποταμού Ξηριά &
των παραποτάμων αυτού», προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο:
«Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του δήμου
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας & δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα
της 29 & 30-09-2018 και 1-10-2018».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 253840/7172/12-11-
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:
α) Το υπ΄αριθμ. Ι/23-10-2019 πρακτικό (ολοκληρώθηκε στις 12-11-2019) της επιτροπής

διαπραγμάτευσης του 7ου υποέργου: «Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση
βλαβών τεχνικών έργων ποταμού Ξηριά & των παραποτάμων αυτού», προϋπολογισμού
1.500.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών
αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας & δήμου
Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29 & 30-09-2018 και 1-10-2018».

β) Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το ως άνω πρακτικό και τους
επισυναπτόμενους σε αυτό πίνακες Ι & ΙΙ, από όπου προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος με την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής είναι ο οικονομικός
φορέας - Εργοληπτική Επιχείρηση Ε/Ε: «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΖΗΣΗ», με την
προσφερόμενη από αυτήν έκπτωση 61,88% (εξήντα ένα και ογδόντα οκτώ επί τοις εκατό).

2. Αναδεικνύει μειοδότη του έργου την ανωτέρω επιχείρηση, επιφυλασσομένων των
διατάξεων του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε αρχικά πως πρόκειται για αναγκαίο έργο, που πρέπει να
επιταχυνθεί… Θεωρεί πως “ήδη υπήρξε αρκετή καθυστέρηση στην χρηματοδότηση από πλευράς
Υπουργείου και Κυβέρνησης… Καθυστέρηση, όμως, υπήρξε και στην αναγκαία μελέτη του
συγκεκριμένου έργου…”.
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Στη συνέχεια, επισήμανε τις πολιτικές ευθύνες που υπάρχουν, σημειώνοντας ταυτόχρονα,
πως, “υπάρχει από καιρό έλλειψη προσωπικού στην Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Εύβοιας και
μαζί με αυτό ανοιχτά ζητήματα καλύτερης οργάνωσης και ιεραρχημένης δράσης της...”.

Όσον αφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα, δήλωσε πως “ο τρόπος ανάθεσης του έργου,
ύστερα από διαπραγμάτευση και χωρίς δημόσια ανοιχτή πρόσκληση, είχε σχετικά καλύτερα
αποτελέσματα από προηγούμενο διαγωνισμό, που έγινε με τον ίδιο τρόπο (έκπτωση 61,18%),
μια και οι συμμετέχοντες ήταν τριπλάσιοι”. Έχοντας σταθερή αντίληψη, ως Παράταξη, υπέρ της
ύπαρξης και λειτουργίας αποκλειστικά δημόσιου φορέα κατασκευών…ανέχονται αναγκαστικά
την παρουσία εργολάβων – μια και ζούμε στον καπιταλισμό - και επιμένουν στον ανοιχτό,
δημόσιο, μειοδοτικό διαγωνισμό.

Λόγω της φύσης του έργου, δήλωσε πως η «Λαϊκή Συσπείρωση» δεν έχει αντίρρηση και
ψηφίζει την εισήγηση, με την επισήμανση όμως πως “πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και την ποιότητά του”.

Ομοίως καταψήφισε την εισήγηση η κα Μπατζελή, για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρθηκαν παραπάνω.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε πως ψηφίζει λευκό, για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρθηκαν παραπάνω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1958

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη μειοδότη της διαπραγμάτευσης του 8ου υποέργου:
«Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων ποταμών Κηρέα,
Βούδουρου & των παραποτάμων αυτών», προϋπολογισμού 2.150.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου
με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του
δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας & δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα καιρικά
φαινόμενα της 29 & 30-09-2018 και 1-10-2018».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 253844/7173/12-11-
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:
α) Το υπ΄αριθμ. Ι/23-10-2019 πρακτικό (ολοκληρώθηκε στις 12-11-2019) της επιτροπής

διαπραγμάτευσης του 8ου υποέργου: «Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση
βλαβών τεχνικών έργων ποταμών Κηρέα, Βούδουρου & των παραποτάμων αυτών»,
προϋπολογισμού 2.150.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών των
υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ.
Άννας & δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29 & 30-09-2018 και 1-
10-2018».

β) Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το ως άνω πρακτικό και τους
επισυναπτόμενους σε αυτό πίνακες Ι & ΙΙ, από όπου προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος με την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής είναι ο οικονομικός
φορέας - Εργοληπτική Επιχείρηση Ε/Ε: «SEC ΑΒΕΕ», με την προσφερόμενη από αυτήν
έκπτωση 20,15% (είκοσι και δέκα πέντε επί τοις εκατό).

2. Αναδεικνύει μειοδότη του έργου την ανωτέρω επιχείρηση, επιφυλασσομένων των
διατάξεων του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε αρχικά πως πρόκειται για αναγκαίο έργο, που πρέπει να
επιταχυνθεί… Θεωρεί πως “ήδη υπήρξε αρκετή καθυστέρηση στην χρηματοδότηση από πλευράς
Υπουργείου και Κυβέρνησης… Καθυστέρηση, όμως, υπήρξε και στην αναγκαία μελέτη του
συγκεκριμένου έργου…”.

Στη συνέχεια, επισήμανε τις πολιτικές ευθύνες που υπάρχουν, σημειώνοντας ταυτόχρονα,
πως, “υπάρχει από καιρό έλλειψη προσωπικού στην Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Εύβοιας και
μαζί με αυτό ανοιχτά ζητήματα καλύτερης οργάνωσης και ιεραρχημένης δράσης της...”.
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Όσον αφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα, δήλωσε πως “ο τρόπος ανάθεσης του έργου,
ύστερα από διαπραγμάτευση και χωρίς δημόσια ανοιχτή πρόσκληση, είχε αναντίστοιχα
αποτελέσματα (έκπτωση μόλις 20,15%) σε σχέση με ανοιχτούς, δημόσιους διαγωνισμούς για
ανάλογα έργα”. Έχοντας σταθερή αντίληψη, ως Παράταξη, υπέρ της ύπαρξης και λειτουργίας
αποκλειστικά δημόσιου φορέα κατασκευών…ανέχονται αναγκαστικά την παρουσία εργολάβων –
μια και ζούμε στον καπιταλισμό - και επιμένουν στον ανοιχτό, δημόσιο, μειοδοτικό διαγωνισμό.

Κατόπιν των ανωτέρω και θεωρώντας πως εξ αντικειμένου αυτός ο τρόπος υλοποίησης
του έργου δεν είναι ο συμφερότερος, δήλωσε πως η «Λαϊκή Συσπείρωση» καταψηφίζει την
εισήγηση.

Ομοίως καταψήφισε την εισήγηση η κα Μπατζελή, για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρθηκαν παραπάνω.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε πως ψηφίζει λευκό, για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρθηκαν παραπάνω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1959

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη μειοδότη της διαπραγμάτευσης του 9ου υποέργου:
«Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων ποταμού Νηλέα
& των παραποτάμων αυτού», προϋπολογισμού 1.050.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο:
«Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του δήμου
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας & δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα
της 29 & 30-09-2018 και 1-10-2018».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 253846/7174/12-11-
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:
α) Το υπ΄αριθμ. Ι/23-10-2019 πρακτικό (ολοκληρώθηκε στις 12-11-2019) της επιτροπής

διαπραγμάτευσης του 9ου υποέργου: «Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση
βλαβών τεχνικών έργων ποταμού Νηλέα & των παραποτάμων αυτού», προϋπολογισμού
1.050.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών
αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας & δήμου
Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29 & 30-09-2018 και 1-10-2018».

β) Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το ως άνω πρακτικό και τους
επισυναπτόμενους σε αυτό πίνακες Ι & ΙΙ, από όπου προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος με την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής είναι ο οικονομικός
φορέας - Εργοληπτική Επιχείρηση Ε/Ε: «SΙCΑP ΑΤΕ», με την προσφερόμενη από αυτήν
έκπτωση 63,05% (εξήντα τρία και μηδέν πέντε επί τοις εκατό).

2. Αναδεικνύει μειοδότη του έργου την ανωτέρω επιχείρηση, επιφυλασσομένων των
διατάξεων του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε αρχικά πως πρόκειται για αναγκαίο έργο, που πρέπει να
επιταχυνθεί… Θεωρεί πως “ήδη υπήρξε αρκετή καθυστέρηση στην χρηματοδότηση από πλευράς
Υπουργείου και Κυβέρνησης… Καθυστέρηση, όμως, υπήρξε και στην αναγκαία μελέτη του
συγκεκριμένου έργου…”.

Στη συνέχεια, επισήμανε τις πολιτικές ευθύνες που υπάρχουν, σημειώνοντας ταυτόχρονα,
πως, “υπάρχει από καιρό έλλειψη προσωπικού στην Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Εύβοιας και
μαζί με αυτό ανοιχτά ζητήματα καλύτερης οργάνωσης και ιεραρχημένης δράσης της...”.

Όσον αφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα, δήλωσε πως “ο τρόπος ανάθεσης του έργου,
ύστερα από διαπραγμάτευση και χωρίς δημόσια ανοιχτή πρόσκληση, είχε σχετικά καλύτερα
αποτελέσματα από τον προηγούμενο διαγωνισμό, που έγινε με τον ίδιο τρόπο (έκπτωση 63,05
%), μια και οι συμμετέχοντες ήταν τριπλάσιοι”. Έχοντας σταθερή αντίληψη, ως Παράταξη, υπέρ
της ύπαρξης και λειτουργίας αποκλειστικά δημόσιου φορέα κατασκευών…ανέχονται
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αναγκαστικά την παρουσία εργολάβων – μια και ζούμε στον καπιταλισμό - και επιμένουν στον
ανοιχτό, δημόσιο, μειοδοτικό διαγωνισμό.

Λόγω της φύσης του έργου, δήλωσε πως η «Λαϊκή Συσπείρωση» δεν έχει αντίρρηση και
ψηφίζει την εισήγηση, με την επισήμανση όμως πως “πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και την ποιότητά του”.

Ομοίως καταψήφισε την εισήγηση η κα Μπατζελή, για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρθηκαν παραπάνω.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε πως ψηφίζει λευκό, για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρθηκαν παραπάνω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1960

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη μειοδότη της διαπραγμάτευσης του 10ου
υποέργου: «Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων
ποταμών Γερανία, Σηπιάδας & των παραποτάμων αυτών», προϋπολογισμού 980.000,00 € με
ΦΠΑ, του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας,
στην περιοχή του δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας & δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα
έντονα καιρικά φαινόμενα της 29 & 30-09-2018 και 1-10-2018».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 253847/7175/12-11-
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:
α) Το υπ΄αριθμ. Ι/23-10-2019 πρακτικό (ολοκληρώθηκε στις 12-11-2019) της επιτροπής

διαπραγμάτευσης του 10ου υποέργου: «Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση
βλαβών τεχνικών έργων ποταμών Γερανία, Σηπιάδας & των παραποτάμων αυτών»,
προϋπολογισμού 980.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών των
υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ.
Άννας & δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29 & 30-09-2018 και 1-
10-2018».

β) Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το ως άνω πρακτικό και τους
επισυναπτόμενους σε αυτό πίνακες Ι & ΙΙ, από όπου προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος με την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής είναι ο οικονομικός
φορέας - Εργοληπτική Επιχείρηση Ε/Ε: «SICAP ΑΤΕ», με την προσφερόμενη από αυτήν
έκπτωση 66,59% (εξήντα έξι και πενήντα εννιά επί τοις εκατό).

2. Αναδεικνύει μειοδότη του έργου την ανωτέρω επιχείρηση, επιφυλασσομένων των
διατάξεων του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε αρχικά πως πρόκειται για αναγκαίο έργο, που πρέπει να
επιταχυνθεί… Θεωρεί πως “ήδη υπήρξε αρκετή καθυστέρηση στην χρηματοδότηση από πλευράς
Υπουργείου και Κυβέρνησης… Καθυστέρηση, όμως, υπήρξε και στην αναγκαία μελέτη του
συγκεκριμένου έργου…”.

Στη συνέχεια, επισήμανε τις πολιτικές ευθύνες που υπάρχουν, σημειώνοντας ταυτόχρονα,
πως, “υπάρχει από καιρό έλλειψη προσωπικού στην Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Εύβοιας και
μαζί με αυτό ανοιχτά ζητήματα καλύτερης οργάνωσης και ιεραρχημένης δράσης της...”.

Όσον αφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα, δήλωσε πως “ο τρόπος ανάθεσης του έργου,
ύστερα από διαπραγμάτευση και χωρίς δημόσια ανοιχτή πρόσκληση, είχε σχετικά καλύτερα
αποτελέσματα από προηγούμενο διαγωνισμό, που έγινε με τον ίδιο τρόπο (έκπτωση 66,59%),
μια και οι συμμετέχοντες ήταν τριπλάσιοι”. Έχοντας σταθερή αντίληψη, ως Παράταξη, υπέρ της
ύπαρξης και λειτουργίας αποκλειστικά δημόσιου φορέα κατασκευών…ανέχονται αναγκαστικά
την παρουσία εργολάβων – μια και ζούμε στον καπιταλισμό - και επιμένουν στον ανοιχτό,
δημόσιο, μειοδοτικό διαγωνισμό.
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Λόγω της φύσης του έργου, δήλωσε πως η «Λαϊκή Συσπείρωση» δεν έχει αντίρρηση και
ψηφίζει την εισήγηση, με την επισήμανση όμως πως “πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και την ποιότητά του”.

Ομοίως καταψήφισε την εισήγηση η κα Μπατζελή, για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρθηκαν παραπάνω.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε πως ψηφίζει λευκό, για τους λόγους που αναλυτικά
αναφέρθηκαν παραπάνω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1961

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Κατασκευή έργων άμεσης αποκατάστασης αρδευτικού καναλιού Καλαποδίου ποταμού
Λήλαντα Ν. Εύβοιας», προϋπολογισμού 2.560.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 244285/6872/11-
11-2019 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 το υπ΄αριθμ. ΙΙ/6-11-2019 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με

Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 81521 του έργου: «Κατασκευή έργων άμεσης αποκατάστασης αρδευτικού
καναλιού Καλαποδίου ποταμού Λήλαντα Ν. Εύβοιας», προϋπολογισμού 2.560.000,00 € με ΦΠΑ,
που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της
εργοληπτικής επιχείρησης «ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ».

2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ
ΑΤΕΕ», με Α.Α.Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ: 129542 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα
τέσσερα και σαράντα οκτώ (54,48%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1962

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού
του έργου: «Ανάπλαση δυο παλαιών βρυσών περιοχής Ζαράκων και των οδών πρόσβασης σε
αυτές», προϋπολογισμού 74.400,00 €, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 254598/7213/12-
11-2019 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 υπ΄αριθμ. 2/12-11-2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του

συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Ανάπλαση δυο παλαιών βρυσών περιοχής Ζαράκων και
των οδών πρόσβασης σε αυτές», προϋπολογισμού 74.400,00 €, Π.Ε. Εύβοιας, που αφορά στον
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της εργοληπτικής
επιχείρησης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Δ. ΠΑΛΟΓΟΥ».

2. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Ε/Ε «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Δ.
ΠΑΛΟΓΟΥ», με έκπτωση δύο τοις εκατό (2%).

Μετά την απόφαση κατακύρωσης, η προθεσμία άσκησης ένστασης είναι πέντε (5)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 της διακήρυξης.

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της
σύμβασης επέρχονται, εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες
διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και
από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
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β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα
άρθρα 35 και 36 του Ν 4129/2013, εφόσον απαιτείται και

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο
τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική
πρόσκληση.

Μειοψήφησε ο κ. Χρονάς, με την αιτιολογία ότι “η έκπτωση του 2 % κρίνεται ασύμφορη
για την Περιφέρεια και το εν λόγω έργο δεν είναι ιδιαίτερα επείγον”. Σε αυτή τη βάση, πρότεινε
την επανάληψη του διαγωνισμού.

Ομοίως, ο κ. Σιαλμάς ζήτησε να ξαναγίνει ο διαγωνισμός, εάν αυτό είναι εφικτό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1963

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση διάλυσης της σύμβασης και οριστική διακοπή των εργασιών του έργου:
«Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων της οδού Ροβιές – Ήλια – Λ. Αιδηψού»,
προϋπολογισμού 8.000.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 254595/7212/12-11-
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 και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της
Επιτροπής, όπως αυτές αναλυτικά καταγράφονται παρακάτω, η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη διάλυση της σύμβασης και την οριστική διακοπή των εργασιών του έργου:

«Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων της οδού Ροβιές – Ήλια – Λ. Αιδηψού»,
προϋπολογισμού 8.000.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας, αναδόχου «ΤΗΚ Α.Ε.», σύμφωνα με το
άρθρο 161, παραγρ. 1 του Ν.4412/16, χωρίς αποζημίωση ή άλλη αξίωση του αναδόχου που
τυχόν προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/16 και ειδικότερα στο άρθρο 163, παρ. 1
και 2, όπως αναφέρεται ρητά στο υπ’ αρ. 221600/6116/04-10-2019 έγγραφο της αναδόχου
εταιρείας.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως δεν έχουν αντίρρηση, εξ αντικειμένου… Προκύπτει όμως
αυτόματα το πρόβλημα, πώς θα γίνει τελικά το έργο που είναι αναγκαίο. Ταυτόχρονα παίρνουν
υπόψη τους πως σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του αναδόχου … «Τα εγκεκριμένα σχέδια της
Υπηρεσίας, στα οποία αναφέρεται ότι η σύνταξη της μελέτης βασίστηκε σε στοιχεία
περιορισμένης Γεωτεχνικής έρευνας και θα πρέπει να εκτελεστεί ένα εκτενές συμπληρωματικό
πρόγραμμα γεωτεχνικών ερευνών, προκειμένου να τεκμηριωθεί η ορθότητα των υιοθετηθεισών
παραδοχών και λύσεων»

Σε αυτή την βάση, ζήτησε επιπρόσθετα υπεύθυνη και γραπτή γνώμη της Τεχνικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας.

Η κα Μπατζελή κατέθεσε τις παρατηρήσεις της επί του θέματος, κάνοντας συγχρόνως
αναφορά στο έγγραφο του αναδόχου σχετικά με τη διάλυση της σύμβασης του έργου και στον
ενδιαφέροντα λόγο που αυτός επικαλείται για την αποχώρησή του. Χαρακτηρίζοντας το εν λόγω
έργο “μεγάλο και σημαντικό”, η κα Μπατζελή ψήφισε θετικά, αλλά συγχρόνως ζήτησε
πληροφορίες για τον τρόπο που γίνονται οι μελέτες και για τη διαδικασία που πρέπει να
ακολουθηθεί, ώστε αυτό να προχωρήσει.

Ο κ. Δούρος, αναγνωρίζοντας πως δεν έχει την εμπειρία των υπόλοιπων μελών της
Επιτροπής, δήλωσε ότι έχει καταδείξει πάλι τις αδυναμίες των υπηρεσιών και ζήτησε να
ξαναδούν το θέμα.

Ο κ. Αναγνωστάκης, από την άλλη πλευρά, χαρακτήρισε τη διάλυση της σύμβασης του
έργου “ήττα για την Περιφέρεια”, θεωρώντας “υπεύθυνη την Τεχνική Υπηρεσία της Εύβοιας”.
Δήλωσε, επίσης, πως, “εάν υπάρχει εναλλακτικό σενάριο για τη διόρθωση του θέματος (ίσως
μέσω της σύνταξης μιας συμπληρωματικής μελέτης), η Παράταξή του, η «Στερεά Υπεροχή», θα
το ψηφίσει χωρίς δεύτερη σκέψη”.

Σε αυτό το σημείο ο κ. Βούλγαρης, ως Επικεφαλής της Παράταξης “Ελεύθερη Στερεά”,
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αισθάνθηκε την ανάγκη να υποστηρίξει τους υπηρεσιακούς παράγοντες, που δεν πρέπει εύκολα
να κατηγορούνται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δήλωσε, “θα μπορούσε ο εργολάβος του έργου
να ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις κατά τη διαγωνιστική διαδικασία”.

Ο Πρόεδρος κατέθεσε τον προβληματισμό του για την πορεία του συγκεκριμένου έργου
και έκανε αναφορά στις εναλλακτικές που υπάρχουν για την ολοκλήρωσή του, όπως και στα
κριτήρια επιλογής της τελικής ενδεδειγμένης λύσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1964

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ανοιχτού,
ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή μεταλλικής γέφυρας και τοποθέτησή της στα
κατασκευασμένα βάθρα στον Σπερχειό ποταμό, στο Καστρί Φθιώτιδας», προϋπολογισμού
500.000,00 €.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 248892/13997/6-
11-2019 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. 1/16-09-2019 πρακτικό (ολοκληρώθηκε στις 6-11-2019) της

ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 84276 του έργου: «Κατασκευή μεταλλικής
γέφυρας και τοποθέτησή της στα κατασκευασμένα βάθρα στον Σπερχειό ποταμό, στο Καστρί
Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 500.000,00 €, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων
αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ» με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 130377 και ποσοστό μέσης
τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα τέσσερα τοις εκατό (54,00 %) επί των τιμών του τιμολογίου της
μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1965

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
υποέργου: «Διαγράμμιση εθνικού και επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού
410.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 249561/5741/6-11-
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 και την παρατήρηση του κ. Δούρου για την τραγική
κατάσταση διαγράμμισης στην Π.Ε. Φωκίδας, η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. ΙΙ/6-11-2019 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με

Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 83627 του υποέργου: «Διαγράμμιση εθνικού και επαρχιακού δικτύου Π.Ε.
Φωκίδας», προϋπολογισμού 410.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Φωκίδας», που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού
μειοδότη, ήτοι της εργοληπτικής επιχείρησης “ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ”.

2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση “ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ”, με
Α.Α Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 130245 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης εβδομήντα τρία
τοις εκατό (73,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως “η έκπτωση του 73 % τους βάζει σε σκέψεις” και εφόσον το
θέμα δεν αναβάλλεται για να ζητηθεί η γραπτή γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας, καταψήφισε την
εισήγηση.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1966

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο Νομού Φωκίδας Β’ Φάση»,
προϋπολογισμού 460.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 251451/5791/8-11-
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. ΙΙ/8-11-2019 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 κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της εργοληπτικής επιχείρησης
«ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ».

2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην 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 1967

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση α) της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Τακτική συντήρηση
οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας, το έτος 2019», β) της υπ' αριθμ.
22/2019 μελέτης - τεχνικές προδιαγραφές και γ) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 240341/3071/25-10-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:
α) τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Τακτική συντήρηση οχημάτων και

μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας, το έτος 2019», προϋπολογισμού 73.444,00 € με ΦΠΑ
24%».

β) Την υπ' αριθμ. 22/2019 μελέτη - τεχνικές προδιαγραφές.
γ) Τους όρους της σχετικής διακήρυξης.
2. Εξουσιοδοτεί:
α) τον προϊστάμενο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ευρυτανίας για τον καθορισμό της ημερομηνίας

διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και
β) την Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού για τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ των

οικονομικών φορέων, στην περίπτωση που υποβάλουν ισότιμες προσφορές.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1968

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Προστασία πρανών ΕΟΔ Καρπενησίου - Προυσού (Β Φάση)», προϋπολογισμού 700.000,00 €
με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 244092/3085/8-11-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2/1-11-2019 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α

ΕΣΗΔΗΣ 83104 του έργου: «Προστασία πρανών ΕΟΔ Καρπενησίου - Προυσού (Β Φάση)»,
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προϋπολογισμού 700.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας, που αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της εργοληπτικής επιχείρησης
«ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΔΕ».

2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΕΔΕ» με Α/Α Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 127749 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης
εβδομήντα και ενενήντα οκτώ τοις εκατό (70,98%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η κα Μπατζελή, με αφορμή την πολύ μεγάλη έκπτωση που δόθηκε, ζήτησε οι μεγάλες
εκπτώσεις να μην οδηγούν και σε έκπτωση της ποιότητας των έργων, επισημαίνοντας έτσι την
προσοχή που πρέπει να δίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1969

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και μεταφορά αντιπαγετικού άλατος»,
συνολικού προϋπολογισμού 94.216,44 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 254253/3764/12-
11-2019 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. 1/11-11-2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού,

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και μεταφορά αντιπαγετικού άλατος», συνολικού
προϋπολογισμού 94.216,44 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας, που αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των
υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει μειοδότη του διαγωνισμού [Αριθ. Πρωτ. Προκήρυξης: (οικ.)
233314/3430/17-10-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005724253 2019-10-18)] τον οικονομικό φορέα
«ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», η προσφορά του οποίου κρίνεται επαρκής.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1970

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για
την υλοποίηση του υποέργου: «Προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδών, το έτος 2019»,
προϋπολογισμού 74.356,60 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 250865/7215/8-
11-2019 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:
α) Το υπ΄αριθμ. 1/1-11-2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού

διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου: «Προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδών, το έτος
2019», προϋπολογισμού 74.356,60 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας, που αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των υποψηφίων
αναδόχων.

β) Τους κάτωθι προσωρινούς αναδόχους ανά είδος, κατά σειρά μειοδοσίας, του εν λόγω
διαγωνισμού, όπως παρουσιάζονται στους κάτωθι πίνακες:
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Είδος 1: Ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης οδών λευκό (CPV: 44811000-8)

Α/Α Επωνυμία Τιμή προσφοράς (σε €)
χωρίς ΦΠΑ

1ος
«ΤΕΪΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ», ΑΦΜ: 997833322,
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 208
ΑΧΑΡΝΕΣ, Τ.Κ. 13678, ΤΗΛ.: 2117200096, FAX: 2112160407.

49.875,00

2ος
«ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΦΜ: 094374140 ΔΟΥ
Φ.Α.Ε.-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τ.Θ. 41, Τ.Κ.
57022, ΤΗΛ.: 2310797802, FAX: 2310797880.

50.625,00

3ος
«ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ», ΑΦΜ: 999985626 ΔΟΥ
ΙΔ’ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΔΡΑ: Νεϊγύ 31-33 ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 111 43, ΤΗΛ.:
2102585000, FAX: 210-2589000.

Δεν έδωσε προσφορά για το
είδος

Είδος 2: Υάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια διαγράμμισης οδών (CPV: 34922110-0)

Α/Α Επωνυμία Τιμή προσφοράς (σε €)
χωρίς ΦΠΑ

1ος
«ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ», ΑΦΜ: 999985626 ΔΟΥ
ΙΔ’ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΔΡΑ: Νεϊγύ 31-33 ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 111 43, ΤΗΛ.:
2102585000, FAX: 210-2589000.

8.000,00

2ος
«ΤΕΪΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ», ΑΦΜ: 997833322,
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 208
ΑΧΑΡΝΕΣ, Τ.Κ. 13678, ΤΗΛ.: 2117200096, FAX: 2112160407.

8,250,00

3ος
«ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΦΜ: 094374140 ΔΟΥ
Φ.Α.Ε.-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τ.Θ. 41, Τ.Κ.
57022, ΤΗΛ.: 2310797802, FAX: 2310797880.

8.375,00

Είδος 3: Διαλυτικό χρώματος διαγράμμισης οδών (CPV: 44832000-1)

Α/Α Επωνυμία Τιμή προσφοράς (σε €)
χωρίς ΦΠΑ

1ος
«ΤΕΪΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ», ΑΦΜ: 997833322,
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 208
ΑΧΑΡΝΕΣ, Τ.Κ. 13678, ΤΗΛ.: 2117200096, FAX: 2112160407.

728,00

2ος
«ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΦΜ: 094374140 ΔΟΥ
Φ.Α.Ε.-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τ.Θ. 41, Τ.Κ.
57022, ΤΗΛ.: 2310797802, FAX: 2310797880.

834,40

3ος
«ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ», ΑΦΜ: 999985626 ΔΟΥ
ΙΔ’ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΔΡΑ: Νεϊγύ 31-33 ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 111 43, ΤΗΛ.:
2102585000, FAX: 210-2589000.

Δεν έδωσε προσφορά για το
είδος

γ) Την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο στάδιο της κατακύρωσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1971
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ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του επαναληπτικού
συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου: «Προμήθεια άλατος αποχιονισμού
του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Εύβοιας, το έτος 2019, από την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης και μέχρι 31/12/2019», προϋπολογισμού 67.675,70 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 251824/7235/11-
11-2019 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. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2/8-11-2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του

επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου: «Προμήθεια άλατος
αποχιονισμού του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Εύβοιας, το έτος 2019, από
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και μέχρι 31/12/2019», προϋπολογισμού 67.675,70 € με
ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη,
ήτοι της εταιρείας «ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».

2. Κατακυρώνει το διαγωνισμό στην εταιρεία «ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΚΕ» (ΑΦΜ: 800865789, Δ.Ο.Υ Λαμίας, Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Λαμίας, Τ.Κ 35150, Τηλ.- fax.
2231068080-2238022107), και εγκρίνει την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προμήθειας
χιλίων εκατόν τριάντα (1.130) τόνων άλατος αποχιονισμού για τις ανάγκες αποχιονισμού του
Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Εύβοιας, το έτος 2019, συνολικής αξίας εξήντα
επτά χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και ενός λεπτού (67.548,01€)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13% (59.777,00 € άνευ ΦΠΑ).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1972

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας 2Α και κατακύρωση της διαπραγμάτευσης για τα
άγονα τμήματα του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο: «Συντήρηση &
επισκευή μηχανημάτων έργων - φορτηγών και οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
στην Φθιώτιδα», προϋπολογισμού 27.500,00€ με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 236847/7014/7-11-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 2Α/1-11-2019 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού κατόπιν της

αρ. πρωτ. 188417/5918/22-08-2019 Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, σε συνέχεια του
ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο: «Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων
έργων - φορτηγών και οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα»,
προϋπολογισμού 27.500,00€ με ΦΠΑ (Αριθμ. Διακήρυξης 4/65475/2434/26-3-2019), για τα
άγονα τμήματα 4, 6, 7,14,15 και 24, που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και τον έλεγχο
των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης των αναδειχθέντων μειοδοτών.

2. Κατακυρώνει την εν λόγω διαπραγμάτευση για τα άγονα τμήματα, ως κάτωθι:

Α/Α Προμηθευτής ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΙΜΗ

1 Ελευθέριος Μπράζας
14 4.000,00€ 10% 3.600,00€

15 1.500,00€ 10% 1.350,00€

2 Δημήτριος Κεραμάρης

6
7.500,00€ 10% 6.750,00€

7
3.500,00€ 10% 3.150,00€
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24
4.000,00€ 10% 3.600,00€

3 Ν. ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΔΗΣ -
Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.

4
5.000,00€ 15% 4.250,00€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1973

ΔΩΡΕΕΣ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 30ο: Δωρεά εξοπλισμού Η/Υ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας / Π.Ε. Φωκίδας σε
σχολικά συγκροτήματα της ορεινής Δωρίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 254050/3757/12-11-
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
Τη δωρεά δύο (2) μεταχειρισμένων κεντρικών μονάδων ηλεκτρονικού υπολογιστή και

δύο (2) μεταχειρισμένων οθονών Η/Υ στα σχολικά συγκροτήματα της ορεινής Δωρίδας, ήτοι στο
Γυμνάσιο και το Λύκειο Λιδωρικίου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ/ΦΟΡΕΑΣ/ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ H/Y
1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (1) - ΟΘΟΝΕΣ (1)
2 ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (1) - ΟΘΟΝΕΣ (1)

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (2) - ΟΘΟΝΕΣ (2)

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1974

 Πριν τη συζήτηση της επόμενης ομάδας θεμάτων που αφορούν στα μαθητικά δρομολόγια, ο
κ. Αναγνωστάκης ανέφερε ένα περιστατικό του νηπιαγωγείου Ομβριακής Π.Ε. Φθιώτιδας,
ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί, να επιβιβάζονται δηλαδή παιδιά διαφορετικής
ηλικιακής ομάδας, από πολύ νωρίς το πρωί, σε λεωφορεία που εκτελούν υφιστάμενα,
τακτικά δρομολόγια. Με αφορμή το συμβάν αυτό, απηύθυνε παράκληση να δοθεί
κατεύθυνση στον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας, ώστε να επιλυθεί το ζήτημα.

 Ο κ. Δούρος, ομοίως, ανέδειξε το σημαντικό ζήτημα ηλικιακής διαφοροποίησης των
μαθητών στα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούν, ενώ και ο κ. Σιαλμάς μίλησε για την
ένταξη των μαθητικών δρομολογίων στα λοιπά τακτικά δρομολόγια, σε όφελος των
μεταφορέων.

 Ο κ. Χρονάς, τέλος, επανέλαβε για άλλη μια φορά πως το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί
συλλογικά.

 Ο κ. Πρόεδρος συμφώνησε να γίνει προσπάθεια εκλογίκευσης της διαδικασίας που
χρησιμοποιούν οι μεταφορείς αφενός, σχετική παρέμβαση στο Υπουργείο αφετέρου.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 31ο: Τροποποίηση – διόρθωση του δρομολογίου με κωδικό 58 για την μεταφορά
μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, το σχολικό έτος 2019 - 2020.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 229497/6614/6-11-
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
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αποφασίζει ομόφωνα
Την τροποποίηση - επανακοστολόγηση του δρομολογίου με κωδικό 58, για την μεταφορά

μαθητών σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του νομού Εύβοιας, όπως αυτές
διαμορφώθηκαν και καταγράφηκαν στη Βάση Δεδομένων της Π.Ε. Εύβοιας μετά την έναρξη του
σχολικού έτους 2019 – 2020, καθώς και την τροποποίηση της προς σύναψη σύμβασης.

Η τροποποίηση του εν λόγω δρομολογίου αποτυπώνεται στον πίνακα του
Παραρτήματος Ι του παρόντος και 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 1975

ΘΕΜΑ 32ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1799/15-10-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. σχετικά με την τροποποίηση – διόρθωση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε.
Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2019 - 2020.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 248649/7172/6-11-
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
Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 1799/15-10-2019 (πρακτικό 33, ΑΔΑ: 7ΖΧ47ΛΗ-ΒΛΗ) απόφασή

της, ως προς το ονοματεπώνυμο του αναδόχου στο δρομολόγιο με κωδικό 1008, από
“Ζωγράφος Κων/νος” που αναγράφεται λανθασμένα, στο ορθό “Ζωγράφος Σταμάτιος”, στην
εγγραφή με α/α 28 του αντίστοιχου πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι περί 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.

Η διόρθωση του εν λόγω δρομολογίου αποτυπώνεται στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ
του παρόντος.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 1799/15-10-2019 αρχική απόφαση της Ο.Ε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1976

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. οικ. 7265/4-11-2019 (ΑΔΑ ΩN967ΛΗ-ΟΩΤ) απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί τροποποίησης συμβάσεων δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 252906/7427/11-
11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ. οικ. 7265/4-11-2019 (ΑΔΑ ΩN967ΛΗ-ΟΩΤ) απόφαση του

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης τροποποίησης συμβάσεων δρομολογίων
μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας (4Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ /5Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ /6Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ).

Πιο αναλυτικά, εγκρίνει την παρακάτω κατάσταση τροποποιήσεων – καταργήσεων –
συγχωνεύσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, σχ. έτους 2019-20, ως
εξής:

A1) ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ- ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

(4η κατάσταση- 08/10/2019)
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Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΜΕ Α Λ Λ Α Γ Η

ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΤΜΗΜΑ 10: Στο τμήμα 10 του αριθ. 2346/28-04-2017 αρχικού ανοικτού διαγωνισμού,
δρομολόγια με λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκ/σης σε σχολικές
μονάδες αρμοδιότητας του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας-Δήμου Λοκρών-Β΄, με προσωρινό
ανάδοχο την εταιρεία ΓΚΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί με σχετικές
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Στ.Ε., προστίθεται ένα (1) επιπλέον διπλό
δρομολόγιο (με επιστροφή) με μικρό λεωφορείο, με αφετηρία το Θεολόγο-Μαλεσίνα-
Προσκυνά-Τραγάνα και προορισμό το Γυμνάσιο-Λύκειο & ΕΠΑΛ Αταλάντης, δεδομένου ότι ο
αριθμός των μεταφερόμενων μαθητών (62) υπερβαίνει τη χωρητικότητα του ενός μεγάλου
λεωφορείου (50 θέσεων) και κρίνεται απαραίτητη η δρομολόγηση και ενός μικρού λεωφορείου
(σχετ. το αριθ. Φ.27/584/18-09-2019 έγγραφο του Λυκείου Αταλάντης, το Φ.27/366/23-09-2019
έγγραφο του ΕΠΑΛ Αταλάντης & το αριθ. 457/01-10-2019 έγγραφο του Γυμνασίου Αταλάντης)
σύμφωνα με την από 08-10-2019 αίτηση του αναδόχου.
Από την παραπάνω τροποποίηση προκύπτει αύξηση του ημερήσιου κόστους του τμήματος
λόγω προσθήκης επιπλέον διπλού δρομολογίου με μικρό λεωφορείο.
Νέα τιμή-ημερήσιο κόστος του τμήματος 10: 699,59 ευρώ, ήτοι:
(653,27 ευρώ το διαμορφωθέν κόστος του δρομολογίου + 46,32 προαίρεση σε ποσοστό 20 % )
(έχει εφαρμοστεί η δοθείσα έκπτωση στο διαγωνισμό σε ποσοστό 10%)

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

ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΤΜΗΜΑ 99: Στο δρομολόγιο του αριθ. 2346/28-04-2017 αρχικού ανοικτού διαγωνισμού με Α/Α
τμήματος 99 (διπλό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο τον Ιωάννη Λύκο), με αφετηρία
τα Καραβίδια-Μενδενίτσα-Δαμάστα και προορισμό το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κωσταλεξίου, όπως έχει
τροποποιηθεί με σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τροποποιείται σε Καραβίδια-
Μενδενίτσα-Μώλος και προορισμό το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κωσταλεξίου και το Ειδικό Δημοτικό σχολείο
Λαμίας (μεταφερόμενοι μαθητές 4), δεδομένου ότι μεταφέρεται ένας επιπλέον μαθητής από τον
Μώλο που φοιτά στο Ειδικό δημοτικό σχολείο Λαμίας, σύμφωνα με το αριθ. 74/04-09-2019
έγγραφο του Ειδικού δημοτικού σχολείου Λαμίας.
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου
Η ανωτέρω τροποποίηση ισχύει από 11-09-2019 (έναρξη σχολικού έτους 2019-2020)

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ

10,7
ΤΡΟΠΟΠΟ

ΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΔΙΠΛΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
Υ: Θεολόγος-
Μαλεσίνα-
Προσκυνά
Τραγάνα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΛΥΚΕΙΟ –
ΕΠΑΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 12

ΓΚΡΑΙΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ &

ΣΙΑ Ο.Ε.
46,32 €

ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡ

ΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ

99
Β΄

ΤΡΟΠΟΠΟ

Καραβίδια-
Μενδενίτσα-
Δαμάστα

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ
Κωσταλεξίου
ΠΡΟΣΘΗΚΗ:

4 ΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 110,71 €
ΧΩΡΙΣ

ΕΠΙΠΛΕΟ
Ν
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ΤΜΗΜΑ 107: Στο δρομολόγιο του αριθ. 2346/28-04-2017 αρχικού ανοικτού διαγωνισμού με Α/Α
τμήματος 107 (διπλό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο τον Γεώργιο Καρακοβούνη),
με αφετηρία το Κάλαμο και προορισμό το Δημοτικό σχολείο Αγίου Κωνσταντίνου τροποποιείται
σε Κάλαμο και προορισμό το Γυμνάσιο Αγίου Κωνσταντίνου - μεταφερόμενος μαθητής 1)
σύμφωνα με το αριθ. 121/03-09-2019 έγγραφο του Γυμνασίου Αγίου Κωνσταντίνου.
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου
Η ανωτέρω τροποποίηση ισχύει από 11-09-2019 (έναρξη σχολικού έτους 2019-2020)

A2) ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ –ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ- ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

(5η κατάσταση- 22/10/2019)

Α. ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ 2018 ΝΕΟ 37: Το δρομολόγιο της αριθ. 9795/21-12-2018 ανοικτής διαπραγμάτευσης
με Α/Α τμήματος 2018 ΝΕΟ 37 (μονό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο τον Ανδρέα
Ζαλοκώστα), με αφετηρία το Συνοικισμό Ταράτσας και προορισμό το 19ο Δημοτικό σχολείο
Λαμίας (τμήμα ένταξης) καταργείται & να συγχωνεύεται με το δρομολόγιο του τμήματος με
Α/Α 2018 ΝΕΟ 10, με αφετηρία τη Λυγαριά-Αγριλιά και προορισμό το 19ο Νηπιαγωγείο Λαμίας.
Από την παραπάνω συγχώνευση το δρομολόγιο του τμήματος με Α/Α 2018 ΝΕΟ 10
τροποποιείται σε Λυγαριά - Αγριλιά - Συνοικισμός Ταράτσας Λαμίας και προορισμό το 19ο
Νηπιαγωγείο Λαμίας και το 19ο Δημοτικό σχολείο Λαμίας (τμήμα ένταξης).
Ημερήσιο κόστος του τμήματος Α/Α 2018 ΝΕΟ 10: 19,20 ευρώ (χωρίς μεταβολή)

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΜΕ Α Λ Λ Α Γ Η

ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΤΜΗΜΑ 5 / ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 5.4 : Το δρομολόγιο 5.4 του τμήματος 5 του αριθ. 2346/28-04-2017
αρχικού ανοικτού διαγωνισμού, δρομολόγια με λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας &

ΙΗΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ:
Μώλος

ΚΟΣΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ

107
Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟ
ΙΗΣΗ

Κάλαμος

ΠΡΟΣΘΗΚΗ:
Γυμνάσιο Αγίου
Κωνσταντίνου
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ:

Δημοτικό σχολείο
Αγίου Κωνσταντίνου

1 ΚΑΡΑΚΟΒΟΥΝ
ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12,06

ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΠΛΕΟ

Ν
ΚΟΣΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ

2018 ΝΕΟ
10
Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟ
ΙΗΣΗ

Λυγαριά -
Αγριλιά -

ΠΡΟΣΘΗΚΗ:
Συνοικισμός
Ταράτσας
Λαμίας

19ο Νηπιαγωγείο
Λαμίας

ΠΡΟΣΘΗΚΗ:
19ο Δημοτικό σχολείο

Λαμίας (τμήμα
ένταξης)

4 ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ 19,20 €

ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΠΛΕΟ

Ν
ΚΟΣΤΟΣ
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Β΄/θμιας Εκ/σης σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Δήμου Λαμιέων - Α΄, με προσωρινό
ανάδοχο την εταιρεία ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε., με αφετηρία τη Δίβρη -
Διασταύρωση Δίβρης- Οικισμός Αφράτη και προορισμό το 18ο Δημοτικό σχολείο Λαμίας, το 19ο
Δημοτικό σχολείο Λαμίας, το 1ο Γυμνάσιο Λαμίας, το 1ο Λύκειο Λαμίας, το 4ο Γυμνάσιο Λαμίας,
το 4ο Λύκειο Λαμίας και το 1ο ΕΠΑΛ Λαμίας, ανακοστολογείται με συνοδό, δεδομένου ότι τη
τρέχουσα σχολική χρονιά, με το συγκεκριμένο δρομολόγιο θα μεταφέρεται και ένα νήπιο από τη
Δίβρη που φοιτά στο 19ο Νηπιαγωγείο Λαμίας, σύμφωνα με το αριθ. 104/03-09-2019 έγγραφο
του 19ου Νηπιαγωγείου Λαμίας.
Από την παραπάνω τροποποίηση προκύπτει αύξηση του ημερήσιου κόστους του δρομολογίου
λόγω τοποθέτησης συνοδού (14,26 ευρώ).
Νέα τιμή-ημερήσιο κόστος του δρομολογίου 5.4 του τμήματος 5: 103,79 ευρώ, ήτοι:
89,53 ευρώ το αρχικό ημερ. κόστος του δρομολογίου + 14,26 προαίρεση σε ποσοστό περίπου
16 % (σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο κοστολόγησης) λόγω τοποθέτησης συνοδού.

ΤΜΗΜΑ 11: Στο τμήμα 11 του αριθ. 2346/28-04-2017 αρχικού ανοικτού διαγωνισμού,
δρομολόγια με λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκ/σης σε σχολικές
μονάδες αρμοδιότητας του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας - Δήμου Λοκρών - Γ΄, με προσωρινό
ανάδοχο την εταιρεία ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε., προστίθεται ένα (1) επιπλέον
διπλό δρομολόγιο (με επιστροφή) με μεγάλο λεωφορείο, με αφετηρία τη Λάρυμνα -
Μεταλλεία Λάρυμνας (Οικισμός ΛΑΡΚΟ) και προορισμό το Νηπιαγωγείο Λάρυμνας, το Δημοτικό
Λάρυμνας, το Γυμνάσιο Λάρυμνας και το Λύκειο Μαρτίνου, δεδομένου ότι ο αριθμός των
μεταφερόμενων μαθητών (78) υπερβαίνει τη χωρητικότητα του ενός μεγάλου λεωφορείου (50
θέσεων) και κρίνεται απαραίτητη η δρομολόγηση και ενός επιπλέον μεγάλου λεωφορείου. (σχετ.
το αριθ. 115/16-09-2019 έγγραφο του Νηπιαγωγείου Λάρυμνας, το αριθ. 125/04-09-2019
έγγραφο του Δημοτικού σχολέιου Λάρυμνας, το αριθ. 250/02-09-2019 έγγραφο του Γυμνασίου
Λάρυμνας & το αριθ. 255/04-09-2019 έγγραφο του Λυκείου Μαρτίνου)
Από την παραπάνω τροποποίηση προκύπτει αύξηση του ημερήσιου κόστους του τμήματος
λόγω προσθήκης επιπλέον διπλού δρομολογίου με μεγάλο λεωφορείο.
Νέα τιμή-ημερήσιο κόστος του τμήματος 11 : 598,44 ευρώ, ήτοι:
(507,15 ευρώ το ημερήσιο κόστος του τμήματος + 91,29 προαίρεση σε ποσοστό 18 % )
(έχει εφαρμοστεί η δοθείσα έκπτωση στο διαγωνισμό σε ποσοστό 10%)

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ

5.4
Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟ
ΙΗΣΗ

Δίβρη-
Διασταύρωση

Δίβρης-Οικισμός
Αφράτη

18ο ΔΗΜ. ΣΧ
ΛΑΜΙΑΣ –19ο ΔΗΜ

ΣΧ. ΛΑΜΙΑΣ
(ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ)- 1ο
ΓΥΜΝΑΣΙΟ –1ο
ΛΥΚΕΙΟ – 4ο

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 4ο
ΛΥΚΕΙΟ-1ο ΕΠΑΛ

ΛΑΜΙΑΣ

14

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚ
Ο ΚΤΕΛ
ΝΟΜΟΥ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Α.Ε.

99,55 €

ΠΡΟΣΘΗΚ
Η:

Συνοδού
ΑΡΧΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ:
89,53
ΕΥΡΩ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΚΟΣΤΟΣ
14,26
ΕΥΡΩ
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
103,79
ΕΥΡΩ

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΠΑΡΑΤΗ
-ΡΗΣΕΙΣ
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ΤΜΗΜΑ 26: Το δρομολόγιο του αριθ. 2346/28-04-2017 αρχικού ανοικτού διαγωνισμού, με Α/Α
τμήματος 26 (διπλό δρομολόγιο με ταξί & προσωρινό ανάδοχο τη Κ/Ξ ΤΑΞΙ Δ.Ε.
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ), με αφετηρία τη Σπερχειάδα-Μακρακώμη και προορισμό το Ειδικό Δημοτικό
σχολείο Λαμίας και το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λαμίας τροποποιείται σε Σπερχειάδα-
Μακρακώμη- Γιαννιτσού και προορισμό το Ειδικό Δημοτικό σχολείο Λαμίας, το Ειδικό
Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λαμίας & το Ειδικό Νηπιαγωγείο Λαμίας, προκειμένου να μεταφερθεί
μία επιπλέον μαθήτρια από Γιαννιτσού για το Ειδικό Νηπιαγωγείο Λαμίας, σύμφωνα με το αριθ.
48/05-07-2019 έγγραφο του Ειδικού Νηπιαγωγείου Λαμίας.
Από την παραπάνω τροποποίηση προκύπτει αύξηση του ημερήσιου κόστους του δρομολογίου
λόγω εκτέλεσης επιπλέον δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων (από 71 χλμ σε 86 χλμ.)
Νέα τιμή-ημερήσιο κόστος του τμήματος 26 : 99,55 ευρώ, ήτοι:
(82,96 ευρώ το αρχικό ημερ. κόστος του δρομολογίου + 16,59 προαίρεση σε ποσοστό 20 %)
(έχει εφαρμοστεί η δοθείσα έκπτωση στο διαγωνισμό σε ποσοστό 1%)

ΤΜΗΜΑ 30: Το δρομολόγιο του αριθ. 2346/28-04-2017 αρχικού ανοικτού διαγωνισμού με Α/Α
τμήματος 30 (διπλό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο τον κ. Προβόπουλο Παναγιώτη)
με αφετηρία Μ. Κάψη - Νεοχωράκι και προορισμό το Νηπιαγωγείο Αγ. Γεωργίου & ανταπόκριση
με λεωφορείο για το Λύκειο Μακρακώμης όπως τροποποιήθηκε με την αριθ 2038/24-09-
2018/Πρακτικό 37 {ΑΔΑ: 602Λ7ΛΗ-2ΨΓ) σε Νεοχωράκι και προορισμό το Νηπιαγωγείο Αγ.
Γεωργίου, επανέρχεται στην αρχική του μορφή & στο αρχικό ημερήσιο κόστος (σχολικό
έτος 2017-2018), με αφετηρία τη Μερκάδα και προορισμό τον Αγ. Γεώργιο (ανταπόκριση με
λεωφορείο για Γυμνάσιο Μακρακώμης) προκειμένου να μεταφερθεί μία μαθήτρια από τη
Μερκάδα στο Γυμνάσιο Μακρακώμης (σχετικό το αριθ. 174/05-09-2019 έγγραφο του Γυμνασίου
Μακρακώμης).
Από την παραπάνω τροποποίηση προκύπτει αύξηση του ημερήσιου κόστους του δρομολογίου
λόγω εκτέλεσης επιπλέον δεκαεννέα χιλιομέτρων και εξακοσίων μέτρων (19,6) (από 5,4 χλμ σε
25 χλμ.)
Νέα τιμή-ημερήσιο κόστος του τμήματος 30: 40,85 ευρώ

11
Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟ
ΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΔΙΠΛΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
Υ:

Λάρυμνα-
Μεταλλεία
Λάρυμνας
(Οικισμός
ΛΑΡΚΟ)

Νηπιαγωγείο -
Δημοτικό σχολείο -
Γυμνάσιο Λάρυμνας
& Λύκειο Μαρτίνου

28
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε.

91,29 €

ΜΕΓΑΛ
Ο

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ

26
Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟ
ΙΗΣΗ

Σπερχειάδα -
Μακρακώμη
ΠΡΟΣΘΗΚΗ:
Γιαννιτσού

Ειδικό δημοτικό
σχολείο Λαμίας -

Ειδικό
Επαγγελματικό
Γυμνάσιο Λαμίας
ΠΡΟΣΘΗΚΗ:

& Ειδικό
Νηπιαγωγείο Λαμίας

4

Κ/Ξ ΤΑΞΙ
Δ.Ε.

ΣΠΕΡΧΕΙΑΔ
ΑΣ

99,55 €

ΑΡΧΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ:

82,96 ΕΥΡΩ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΚΟΣΤΟΣ

16,59 ΕΥΡΩ
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

99,55 ΕΥΡΩ

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΙΜΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ
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ΤΜΗΜΑ 58: Στο δρομολόγιο του αριθ. 2346/28-04-2017 αρχικού ανοικτού διαγωνισμού, με Α/Α
τμήματος 58 (διπλό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο τον Κιλτσόπουλο Δημήτριο), με
αφετηρία τη Μοσχοκαρυά - Ζηλευτό- Σ.Σ. Λιανοκλαδίου (Σταυρός) - Καλύβια και προορισμό το
7ο Δημοτικό σχολείο Λαμίας (τμήμα ένταξης), το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο & το Ειδικό
Δημοτικό σχολείο Λαμίας προστίθεται ένα επιπλέον μονό δρομολόγιο επιστροφής, με
αφετηρία τη Διαστάυρωση Αμουρίου (ανταπόκριση με λεωφορείο από το Μουσικό σχολείο) και
προορισμό το Αμούρι, προκειμένου να μεταφερθεί μία μαθήτρια που φοιτά στο Μουσικό σχολείο
Λαμίας και δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί στην επιστροφή της από το σχολείο με τη τακτική
γραμμή του ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (δημόσια συγκοινωνία -Ε.Μ.Δ.) σύμφωνα με το
αριθ. 323/09-09-2019 έγγραφο του Μουσικού σχολείου Λαμίας.
Από την παραπάνω τροποποίηση προκύπτει αύξηση του ημερήσιου κόστους του τμήματος 58
λόγω προσθήκης ενός επιπλέον μονού δρομολογίου επιστροφής (1,2 χλμ).
Νέα τιμή-ημερήσιο κόστος του τμήματος 58 : 59,08 ευρώ, ήτοι:
(50,93 ευρώ το αρχικό ημερ. κόστος του δρομολογίου + 8,15 προαίρεση σε ποσοστό 16 %)
(έχει εφαρμοστεί η δοθείσα έκπτωση στο διαγωνισμό σε ποσοστό 41%)

ΤΜΗΜΑ 88: Το δρομολόγιο του αριθ. 2346/28-04-2017 αρχικού ανοικτού διαγωνισμού, με Α/Α
τμήματος 88 (διπλό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο τη Κ/Ξ ΤΑΞΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ),όπως
έχει τροποποιηθεί με σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με αφετηρία τη Τιθορέα -
Αμφίκλεια και προορισμό το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λαμίας τροποποιείται σε Τιθορέα
-Αμφίκλεια- Καλλίδρομο-Παραλία Καινουρίου και προορισμό το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο
Λαμίας, Ειδικό Δημοτικό σχολείο Λαμίας & το Ειδικό Νηπιαγωγείο Λαμίας, προκειμένου να
μεταφερθούν δύο επιπλέον μαθητές ειδικής αγωγής από Καλλίδρομο και Παραλία Καινουρίου
σύμφωνα με το αριθ. 74/04-09-2019 έγγραφο του Ειδικού δημοτικού σχολείου Λαμίας, το αριθ.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

(€)

30
ΤΡΟΠΟΠΟ

ΙΗΣΗ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ:
Νεοχωράκι
ΠΡΟΣΘΗΚΗ:
Μερκάδα

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ:
Νηπιαγωγείο Αγίου

Γεωργίου
ΠΡΟΣΘΗΚΗ:
Γυμνάσιο

Μακρακώμης

1

ΠΡΟΒΟΠΟΥ
ΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Σ

40,85 €

ΕΠΑΝΑΦΟ
ΡΑ ΤΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟ
ΓΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΙΚΗ
ΤΟΥ

ΜΟΡΦΗ &
ΚΟΣΤΟΣ
(ΣΧΟΛΙΚΟ
ΕΤΟΣ

2017-2018)

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ

58
Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟ
ΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ
μονού

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
Υ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:
Διασταύρωση
Αμουρίου

(ανταπόκριση με
λεωφορείο από

Μουσικό
σχολείο)

Αμούρι 1

ΚΙΛΤΣΟΠΟΥ
ΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
.

8,15 €

ΑΡΧΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ:
50,93
ΕΥΡΩ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΚΟΣΤΟΣ
8,15 ΕΥΡΩ
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
59,08
ΕΥΡΩ
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το αριθ. 48/12-07-2019 έγγραφο του Ειδικού Νηπιαγωγείου Λαμίας και το αριθ. 312/09-09-2019
έγγραφο του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λαμίας.
Από την παραπάνω τροποποίηση προκύπτει αύξηση του ημερήσιου κόστους του δρομολογίου
λόγω εκτέλεσης επιπλέον δεκαεννέα χιλιομέτρων, δεδομένου ότι έχουν προστεθεί δύο επιπλέον
ενδιάμεσες διαδρομές (Καλλίδρομο & Παραλία Καινουρίου)
Νέα τιμή-ημερήσιο κόστος του τμήματος 88 : 118,12 ευρώ, ήτοι:
(98,43 ευρώ το αρχικό ημερ. κόστος του δρομολογίου + 19,69 προαίρεση σε ποσοστό 20 % )
(έχει εφαρμοστεί η δοθείσα έκπτωση στο διαγωνισμό σε ποσοστό 30%)

ΤΜΗΜΑ ΝΕΟ 12: Το δρομολόγιο της αριθ. 8503/20-10-2017 διαπραγμάτευσης με Α/Α τμήματος
ΝΕΟ 12 (διπλό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο τον Γεώργιο Τσιλοφύτη), με
αφετηρία τη Γλύφα και προορισμό τις Ράχες (ανταπόκριση με ταξί για το Ειδικό Δημοτικό
σχολείο Λαμίας) τροποποιείται σε Ράχες (ανταπόκριση με λεωφορείο από το Μουσικό σχολείο
Λαμίας) και προορισμό τη Πελασγία (μονό δρομολόγιο - μεταφερόμενος μαθητής 1), δεδομένου
ότι αφενός, σύμφωνα με το αριθ. 74/04-09-2019 έγγραφο του Ειδικού δημοτικού σχολείου
Λαμίας, δεν υφίσταται, τη τρέχουσα σχολική χρονιά, ανάγκη μεταφοράς μαθητή από Γλύφα,
αφετέρου σύμφωνα με το αριθ. 324/12-09-2019 έγγραφο του Μουσικού σχολείου Λαμίας
υπάρχει ανάγκη μεταφοράς ενός μαθητή από τις Ράχες όπου επιστρέφει με το Ειδικό Μαθητικό
Δελτίο (δημόσια συγκοινωνία - λεωφορείο) μέχρι τη Πελασγία (τόπος διαμονής).
Από την παραπάνω τροποποίηση προκύπτει μείωση του ημερήσιου κόστους του δρομολογίου
λόγω εκτέλεσης σαράντα (40) λιγότερων χιλιομέτρων (από 52 χλμ σε 11,5 χλμ).
Νέα τιμή-ημερήσιο κόστος του τμήματος ΝΕΟ 12 : 17,00 ευρώ, ήτοι:
(56,27 ευρώ το αρχικό ημερ. κόστος του δρομολογίου - 39,27 ευρώ)
(έχει εφαρμοστεί η δοθείσα έκπτωση στο διαγωνισμό σε ποσοστό 3%)

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ

88
Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟ
ΙΗΣΗ

Τιθορέα -
Αμφίκλεια

ΠΡΟΣΘΗΚΗ:
Καλλίδρομο &

Παραλία
Καινουρίου

Ειδικό Επαγγελματικό
Γυμνάσιο Λαμίας
ΠΡΟΣΘΗΚΗ:
Ειδικό δημοτικό
σχολείο Λαμίας &
Ειδικό Νηπιαγωγείο

Λαμίας

4 Κ/Ξ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ. 118,12 €

ΑΡΧΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ:
98,43
ΕΥΡΩ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΚΟΣΤΟΣ
19,69
ΕΥΡΩ
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
118,12
ΕΥΡΩ

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ

ΝΕΟ 12
Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟ
ΙΗΣΗ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ:
Γλύφα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ:
Ράχες

(ανταπόκριση με
λεωφορείο από

Μουσικό
σχολείο Λαμίας)

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ:
Ράχες (ανταπόκριση
με ταξί για Ειδικό
Δημοτικό σχολείο

Λαμίας)
ΠΡΟΣΘΗΚΗ:
Πελασγία

1 ΤΣΙΛΟΦΥΤΗ
Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17,00 €

ΑΡΧΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ:
56,27
ΕΥΡΩ
ΜΕΙΟΝ
ΚΟΣΤΟΣ
39,27
ΕΥΡΩ
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
17,00

ΑΔΑ: 67Ζ67ΛΗ-ΔΞΩ



41

ΤΜΗΜΑ 2018 ΝΕΟ 59: Το δρομολόγιο της αριθ. 9795/21-12-2018 ανοικτής διαπραγμάτευσης
με Α/Α τμήματος 2018 ΝΕΟ 59 (μονό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο τον Γεώργιο
Καραγεώργο), με αφετηρία το Εσπερινό Λύκειο Λαμίας και προορισμό τις Λιβανάτες
τροποποιείται σε Εσπερινό Λύκειο Λαμίας - 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Λαμίας και προορισμό τον Άγιο
Κωνσταντίνο & τις Λιβανάτες, προκειμένου να μεταφερθεί ένας επιπλέον μαθητής που φοιτά στο
3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ για τον Άγιο Κωνσταντίνο, σύμφωνα με το αριθ. 147/17-09-2019 έγγραφο
του Εσπερινού Λυκείου Λαμίας & το αριθ. 153/25-09-2019 έγγραφο του 3ου Εσπερινού ΕΠΑΛ
Λαμίας.
Από την παραπάνω τροποποίηση προκύπτει αύξηση του ημερήσιου κόστους του δρομολογίου
λόγω εκτέλεσης επιπλέον τριών χιλιομέτρων & τριακοσίων μέτρων (3,3) (από 67,5 χλμ σε 70,8
χλμ.)
Νέα τιμή-ημερήσιο κόστος του τμήματος 2018 ΝΕΟ 59 : 42,16 ευρώ, ήτοι:
(35,73 ευρώ το αρχικό ημερ. κόστος του δρομολογίου + 6,43 προαίρεση σε ποσοστό 18 % )
(έχει εφαρμοστεί η δοθείσα έκπτωση στο διαγωνισμό σε ποσοστό 50%)

Γ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
Χ Ω Ρ Ι Σ Α Λ Λ Α Γ Η

ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΤΜΗΜΑ 63: Το δρομολόγιο του αριθ. 2346/28-04-2017 αρχικού ανοικτού διαγωνισμού, με Α/Α
τμήματος 63 (διπλό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο τον Καστάνη Γεώργιο), όπως
έχει τροποποιηθεί με σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με αφετηρία τη Γαύριανη
και προορισμό το Γυμνάσιο Πελασγίας τροποποιείται ως προς τον αριθμό των
μεταφερόμενων μαθητών από έναν (1) σε τρείς (3) σύμφωνα με την αριθ.Φ. Αποφ./7197/04-
10-2019 απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου

ΤΜΗΜΑ 80: Στο δρομολόγιο του αριθ. 2346/28-04-2017 αρχικού ανοικτού διαγωνισμού με Α/Α
τμήματος 80 (διπλό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο τον Αντώνιο Κώστογλου), με
αφετηρία το Ζέλι-Αταλάντη και προορισμό το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κωσταλεξίου και το Ειδικό

ΕΥΡΩ

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΠΑΡΑΤΗ
-ΡΗΣΕΙΣ

2018 ΝΕΟ
59
Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟ
ΙΗΣΗ

Εσπερινό Λύκειο
Λαμίας

Λιβανάτες
ΠΡΟΣΘΗΚΗ:

Άγιος Κωνσταντίνος 2 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35,73 €

ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΠΛΕ
ΟΝ

ΚΟΣΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ

63 Γαύριανη Γυμνάσιο Πελασγίας ΑΡΧΙΚΟ:1
ΤΕΛΙΚΟ:3

ΚΑΣΤΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 36,76 €

ΜΕΤΑΒΟΛ
Η ΣΤΟΝ
ΑΡΙΘΜΟ
ΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΕΡ
ΟΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ
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Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λαμίας, τροποποιείται σε Ζέλι-Αταλάντη-Λιβανάτες και προορισμό το
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κωσταλεξίου,το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λαμίας & το Ειδικό Νηπιαγωγείο
Λαμίας προκειμένου να μεταφερθεί ένας επιπλέον μαθητής από τις Λιβανάτες για το Ειδικό
Νηπιαγωγείο Λαμίας σύμφωνα με το αριθ. 46/21-06-2019 έγγραφο του Ειδικού Νηπιαγωγείου
Λαμίας.
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου

ΤΜΗΜΑ 81: Στο δρομολόγιο του αριθ. 2346/28-04-2017 αρχικού ανοικτού διαγωνισμού με Α/Α
τμήματος 81 (διπλό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο τη Κ/Ξ ΤΑΞΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ), με
αφετηρία το Ζέλι και προορισμό το Δημοτικό Ελάτειας τροποποιείται σε Ζέλι - Ι. Μ. Αγίας
Αικατερίνης Σινά (Τραγάνα) και προορισμό το Δημοτικό σχολείο Ελάτειας, το Δημοτικό σχολείο
Τραγάνας, το Λύκειο Αταλάντης & το ΕΠΑΛ Αταλάντης, προκειμένου να μεταφερθούν τρείς (3)
επιπλέον μαθητές σύμφωνα με το αριθ. Φ.27/584/18-09-2019 έγγραφο του Λυκείου Αταλάντης,
το αριθ. 76/12-09-2019 έγγραφο του Δημοτικού σχολείου Τραγάνας και το αριθ. Φ.27/366/23-09-
2019 έγγραφο του ΕΠΑΛ Αταλάντης.
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου

ΤΜΗΜΑ 82: Στο δρομολόγιο του αριθ. 2346/28-04-2017 αρχικού ανοικτού διαγωνισμού με Α/Α
τμήματος 82 (διπλό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο τη Κ/Ξ ΤΑΞΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ), με
αφετηρία το Ζέλι και προορισμό το Γυμνάσιο & Λύκειο Ελάτειας τροποποιείται σε Ζέλι και
προορισμό το Δημοτικό σχολείο, το Γυμνάσιο & το Λύκειο Ελάτειας σύμφωνα με το αριθ. 76/06-
09-2019 έγγραφο του Δημοτικού σχολείου Ελάτειας, το αριθ. 93/05-09-19 έγγραφο του Λυκείου
Ελάτειας & το αριθ. 131/04-09-2019 έγγραφο του Γυμνασίου Ελάτειας.
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΠΑΡΑΤΗ
-ΡΗΣΕΙΣ

80
Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟ
ΙΗΣΗ

Ζέλι - Αταλάντη
ΠΡΟΣΘΗΚΗ:
Λιβανάτες

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ
Κωσταλεξίου- Ειδικό

Επαγγελματικό
Γυμνάσιο Λαμίας
ΠΡΟΣΘΗΚΗ:

Ειδικό Νηπιαγωγείο
Λαμίας

4 ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 124,24 €

ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΠΛΕ
ΟΝ

ΚΟΣΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΠΑΡΑΤΗ
-ΡΗΣΕΙΣ

81
Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟ
ΙΗΣΗ

Ζέλι
ΠΡΟΣΘΗΚΗ:
Ι.Μ. Αγίας

Αικατερίνης Σινά
(Τραγάνα)

Δημοτικό σχολείο
Ελάτειας

ΠΡΟΣΘΗΚΗ:
Δημοτικό σχολείο
Τραγάνας- Λύκειο
Αταλάντης-ΕΠΑΛ

Αταλάντης

4 Κ/Ξ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 44,24 €

ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΠΛΕ
ΟΝ

ΚΟΣΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ
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ΤΜΗΜΑ 91: Στο δρομολόγιο του αριθ. 2346/28-04-2017 αρχικού ανοικτού διαγωνισμού με Α/Α
τμήματος 91 (διπλό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο τη Κ/Ξ ΤΑΞΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ), με
αφετηρία τη Λάρυμνα - Καμένα Βούρλα και προορισμό το Ειδικό Δημοτικό σχολείο Λαμίας & το
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κωσταλεξίου τροποποιείται σε Λάρυμνα - Τραγάνα-Αρκίτσα-Αγία Τριάδα Μώλου και
προορισμό το 1ο ΕΠΑΛ Λαμίας, το Ειδικό Δημοτικό σχολείο Λαμίας και το Ειδικό Επαγγελματικό
Γυμνάσιο Λαμίας σύμφωνα με το αριθ. 74/04-09-2019 έγγραφο του Ειδικού δημοτικού σχολείου
Λαμίας, το αριθ. 312/09-09-2019 έγγραφο του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λαμίας και το
αριθ. 984/12-09-2019 έγγραφο του 1ου ΕΠΑΛ Λαμίας.
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου

A3) ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

(6η κατάσταση- 23/10/2019)

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΜΕ Α Λ Λ Α Γ Η

ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΤΜΗΜΑ ΝΕΟ 25: Το δρομολόγιο της αριθ. 8503/20-10-2017 ανοικτής διαπραγμάτευσης με Α/Α
τμήματος ΝΕΟ 25 (μονό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο τον Χρήστο Γουργιώτη),
όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 6343/18-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΡ0Η7ΛΗ-3ΗΤ) απόφαση του
Περιφερειάρχη Π.Στ.Ε., με αφετηρία το Τυμφρηστό & τη Μεγάλη Κάψη και προορισμό το
Νηπιαγωγείο Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού, τροποποιείται ως προς το ημερήσιο κόστος
δεδομένου ότι τα εκτελούμενα, έμφορτα χιλιόμετρα του δρομολογίου, με τη προσθήκη της
Μεγάλης Κάψης, έχουν αυξηθεί κατά 6,4 (από 20 χλμ σε 26,4 χλμ.) σύμφωνα με το αριθ.
230674/13138/21-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Στ.Ε. κατόπιν της
από 10/10/2019 αίτησης του αναδόχου μεταφορέα.
Νέα τιμή-ημερήσιο κόστος του τμήματος ΝΕΟ 25: 42,41 ευρώ, ήτοι:
(35,34 ευρώ το αρχικό ημερ. κόστος του δρομολογίου + 7,07 προαίρεση σε ποσοστό 20 % )
(έχει εφαρμοστεί η δοθείσα έκπτωση στο διαγωνισμό σε ποσοστό 1%)

82
Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟ
ΙΗΣΗ

Ζέλι

Γυμνάσιο & Λύκειο
Ελάτειας

ΠΡΟΣΘΗΚΗ:
Δημοτικό σχολείο

Ελάτειας
4 Κ/Ξ ΤΑΞΙ

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 44,24 €

ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΠΛΕΟ

Ν
ΚΟΣΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΠΑΡΑΤΗ
-ΡΗΣΕΙΣ

91
Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟ
ΙΗΣΗ

Λάρυμνα
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ:
Καμένα Βούρλα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ:
Τραγάνα -

Αρκίτσα- Αγία
Τριάδα Μώλου

Ειδικό Δημοτικό
σχολείο Λαμίας
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ:
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
Κωσταλεξίου
ΠΡΟΣΘΗΚΗ:

1ο ΕΠΑΛ Λαμίας &
Ειδικό Επαγγελματικό
Γυμνάσιο Λαμίας

4 Κ/Ξ ΤΑΞΙ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 179,09 €

ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΠΛΕ
ΟΝ

ΚΟΣΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ
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Β). ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1. Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, Ειδικός Φορέας 01 073 ΚΑΕ 0821.
2. Το συμβατικό κόστος κάθε δρομολογίου (τμήματα αρχικού διαγωνισμού και νέα τμήματα) δεν
υπερβαίνει τη μεγίστη αποζημίωση που προκύπτει από την εφαρμογή της αριθμ.
50025/19.09.2018 (ΦΕΚ 4217/Β/26-09-2018) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Μεταφορά μαθητών
δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1977

ΘΕΜΑ 34ο: Παράταση εκτέλεσης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε. Ευρυτανίας, που ήταν σε ισχύ στις 30-06-2019, μέχρι τις 30-06-2020, σύμφωνα με το
άρθρο 15 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄139/31-8-2019).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 253622/4470/12-11-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση εκτέλεσης της παρακάτω σύμβασης μεταφοράς μαθητών,

χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, που ήταν σε ισχύ στις 30-06-2019, μέχρι τις 30-06-2020,
σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄139/31-8-2019), ως εξής:

Α/Α
ΔΡΟΜ
/ΓΙΟΥ

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟ
Σ

ΜΑΘΗΤ
ΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
(άνευ ΦΠΑ σε

€)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΡΟΜΟΛ
ΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΟΥ

ΠΑΡΑΤΕΙ
ΝΕΤΑΙ

7.2

Δ.Σ.
ΡΑΠΤΟΠΟ
ΥΛΟΥ

(ΟΛΟΗΜΕΡ
Ο)

ΙΤΕΑ ΜΟΝΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 3 12,13

141 ΣΒΑΡΝΑ
ΧΡΥΣΟΥΛ

Α

176/2018
(2.21

Δρομολόγ
ιο)

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1978

ΘΕΜΑ 35ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 50/10-09-2019 σύμβασης μεταφοράς μαθητών,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, ως προς τον συνοδό του δρομολογίου 1.1.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 253623/4471/12-11-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΝΕΟ 25
Β΄

ΤΡΟΠΟΠΟ
ΙΗΣΗ

Τυμφρηστός
Μεγάλη
Κάψη

Νηπιαγωγείο Αγ.
Γεωργίου 3 ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ 42,41 €

ΑΡΧΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ: 35,34

ΕΥΡΩ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΚΟΣΤΟΣ 7,07

ΕΥΡΩ
ΤΕΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ 42,41
ΕΥΡΩ

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=33567&tradingPartnerId=49333&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1037584083&oapc=9&oas=i_clYWGYSMNe2mEg14CoIA..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=33567&tradingPartnerId=49333&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1037584083&oapc=9&oas=i_clYWGYSMNe2mEg14CoIA..
ΑΔΑ: 67Ζ67ΛΗ-ΔΞΩ
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Την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 50/10-09-2019 (ΑΔΑΜ: 19 SYMV005541528) σύμβασης
μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, μεταξύ του “ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ
ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α.Ε.” και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Π.Ε. Ευρυτανίας, ως προς
τον συνοδό του δρομολογίου 1.1 «Νέο Αργύρι - Δαφνούλα – Γέφυρα Τέμπλας - Ιτέα Λεπιανά -
Παλαιοχωραφα Ραπτόπουλου - ΔΣ Ραπτόπουλου - Νηπιαγωγείο Ραπτόπουλου και Γυμνάσιο
Λ.Τ. Ραπτόπουλου με επιστροφή», ως εξής:

Α/Α
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΣΥΝΟΔΟΣ
(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΤΕΛ
1.1 ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΙ-ΔΑΦΝΟΥΛΑ –

ΓΕΦΥΡΑ ΤΕΜΠΛΑΣ-ΙΤΕΑ-
ΛΕΠΙΑΝΑ-ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΦΑ

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΣ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ -ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Λ.Τ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

50/10-9-2019 AURORA JACE
(Tα απαραίτητα

δικαιολογητικά κατατέθηκαν
στο Τμήμα Προμηθειών με
το αριθμ. Πρωτ. 2882/7-10-
2019 έγγραφο του ΚΤΕΛ)

Από την ανωτέρω τροποποίηση δεν προκύπτει αλλαγή στον προϋπολογισμό των
αρχικών συμβάσεων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1979

ΘΕΜΑ 36ο: Τροποποίηση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2019-
20.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 253991/3755/12-11-
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
Την τροποποίηση του παρακάτω δρομολογίου μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών

μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό
έτος 2019-20, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ 2 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤ. Α ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. οικ. 140579/1326/27-06-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΚΩΔ. ΔΡΟΜ. ΔΩ01ΜΙ: «ΠΗΓΗ - ΚΟΥΚΟΥΡΑ - ΠΕΥΚΑΚΙ - ΕΥΠΑΛΙΟ, διπλή διαδρομή με
συνοδό, άφιξη στη σχ. μονάδα: 07.55΄/αναχ. 13.40΄»
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ: «ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε.»

Το δρομολόγιο αυτό εξυπηρετεί τη μεταφορά μαθητών από Πηγή, Κούκουρα, Πευκάκι σε
σχολικές μονάδες της κοινότητας Ευπαλίου. Με έγγραφο του Δ/ντή του Γυμνασίου Ευπαλίου
τέθηκε αίτημα μεταφοράς επιπλέον δυο μαθητών που διαμένουν στην κοινότητα Μαγούλας.
Έτσι, κρίνεται σκόπιμο να προχωρήσει η προέκταση του δρομολογίου, που ήδη
πραγματοποιείται, αυξάνοντας τη χλμ απόσταση, προκειμένου να εξυπηρετείται η μεταφορά
των δυο επιπλέον μαθητών, κάνοντας χρήση της προαίρεσης του Τμήματος 2 του
Παραρτήματος Α της διακήρυξης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΔΩ01ΜΙ: «ΠΗΓΗ-ΚΟΥΚΟΥΡΑ-ΠΕΥΚΑΚΙ-ΕΥΠΑΛΙΟ, με επιστροφή»
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ΔΩ01ΜΙΤΡ: «ΜΑΓΟΥΛΑ-ΠΗΓΗ-ΚΟΥΚΟΥΡΑ-ΠΕΥΚΑΚΙ-ΕΥΠΑΛΙΟ, με επιστροφή»
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Το κόστος του δρομολογίου υπολογίστηκε σύμφωνα με τους τύπους της αριθμ.
50025/19-09-2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4217/Β΄) και με την τιμή καυσίμου που υπολογίστηκαν τα
δρομολόγια στο Παράρτημα Α της αριθμ. οικ. 140579/1326/27-06-2017 διακήρυξης (1,325
€/λίτρο).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1980

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 37ο: Εξειδίκευση πίστωσης δαπανών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και
τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), που αφορούν αμοιβή υπηρεσιών
απεντόμωσης, προμήθειες, υπηρεσίες φύλαξης και αμοιβές για δαπάνες αναδασώσεων,
οικονομικού έτους 2019, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 250759/4430/12-11-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
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Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης δαπανών, οι οποίες αφορούν αμοιβή υπηρεσιών
απεντόμωσης, προμήθειες, υπηρεσίες φύλαξης και αμοιβές για δαπάνες αναδασώσεων, που
πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος 2019 στην Π.Ε. Ευρυτανίας, ως
κατωτέρω:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ

ΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Η δαπάνη αφορά την
κάλυψη πληρωμής
ετήσιας δαπάνης για
απολύμανση-μυοκτονία-
αφιοαπώθηση των
κτηριακών
εγκαταστάσεων που
στεγάζονται οι
υπηρεσίες της Π.Ε.
Ευρυτανίας για τα έτη
2019-2020.
Έτος 2019: 620,00
Έτος 2020: 1.860,00
Σύνολο: 2.480,00

03.073.
0879.01

Λοιπές
αμοιβές
όσων

εκτελούν
ειδικές

υπηρεσίες

620,00 38.500,00 33.704,90 4.175,10

2

Η δαπάνη αφορά αμοιβή
για την ετήσια φύλαξη
του κτιρίου της
Διεύθυνσης Μεταφορών
& Επικοινωνιών με
παρακολούθηση του
συστήματος συναγερμού
με ηλεκτρονικό σύστημα
ασφάλειας, που
συνδέεται με το κέντρο
λήψης σημάτων της
DES SECURITY για όλο
το 24ωρο, ειδοποιώντας
σε περίπτωση
ενεργοποίησης του
συναγερμού τα
τηλέφωνα που έχει
υποδείξει η αναθέτουσα
αρχή (Ενεργή σύμβαση
από 12/2019 έως
12/2020).

03.073.
0879.01

Λοιπές
αμοιβές
όσων

εκτελούν
ειδικές

υπηρεσίες

372,00 38.500,00 34.324,90 3.803,10

3

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια σφραγίδων,
για τις ανάγκες του
Κ.Ε.Σ.Υ νομού
Ευρυτανίας.

03.073.
1699.01

Λοιπές
προμήθειες 89,28 5.280,00 627,84 4.562,88

4

Η δαπάνη αφορά την
πληρωμή (στο Πράσινο
Ταμείο-Ειδικό Φορέα
Δασών) για εφαρμογή
αναδασώσεων στα
πλαίσια του έργου
«Βελτίωση Οδού
Μεγάλο Χωριό –
Λακκώματα –
Καλλιακούδα (Α’

03.071.
9779.01

Εκτέλεση
λοιπών

έργων που
δεν

κατονομάζον
ται ειδικά

653,27 699.676,09 548.331,57 150.691,25
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Φάση)», σύμφωνα με
την 17/2019 απόφαση
του Π.Σ της Π.Στ.Ε, περί
έγκρισης Τεχνικού
Προγ/τος
Π.Ε.Ευρυτανίας 2019.
(ΚΑΠ2019)

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως ψηφίζει όλες τις ανωτέρω δαπάνες, πλην εκείνης με α/α 2 που
αφορά εργολαβία για την φύλαξη κτηρίου, με την αιτιολογία ότι “αποτελεί μορφή
ιδιωτικοποίησης”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1981

ΘΕΜΑ 38ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Π.Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071),
που αφορά δαπάνη συνδιοργάνωσης της Π.Ε. Ευρυτανίας, οικονομικού έτους 2019.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 253827/4472/12-11-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης για συνδιοργάνωση της Π.Ε. Ευρυτανίας

που πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατά το οικονομικό έτος 2019, ως κατωτέρω:

Α/Α Αιτιολογία Κ.Α.Ε. Περιγραφή
Κ.Α.Ε

Ποσό
δέσμευσης
πίστωσης

Ποσό
εγκεκριμένου

προϋπολογισμο
ύ και

αναμορφώσεις
έτους 2018

Δεσμευθέν
ποσό πριν

την
παρούσα
εισήγηση

Υπόλοιπο
πίστωσης
διαθέσιμο

για
δέσμευση

1

Πληρωμή δαπάνης
(μετακινήσεις, υπηρεσίες
χρονομέτρησης) στα πλαίσια
συνδιοργάνωσης της ΠΣΕ-
Π.Ε.Ευρυτανίας με το Δήμο
Καρπενησίου και σε
συνεργασία με τον ΑΠΣ
‘’Καρπενήσι 2002’’ και τον
Σ.Ε.Γ.Α.Σ, της ‘’Ημερίδας
Κλειστού Στίβου 2019’’, που
θα διεξαχθεί στο Αθλητικό
Κέντρο Καρπενησίου, στις 7-
12-2019.
(ΚΑΠ 2019)
19REQ005835082

03.071.
9779.01

Εκτέλεση
λοιπών

έργων που
δεν

κατονομάζον
ται ειδικά

(Πολιτιστικά,
αθλητικά

προγράμματ
α και

εκδηλώσεις
ευρείας

απήχησης)

2.450,00 699.676,09 548.984,84 148.241,25

H συγκεκριμένη εκδήλωση είναι ευρείας απήχησης με σκοπό τη συμμετοχή στους αγώνες αθλητών από την χωρική
περιφέρεια της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ, δηλαδή τους νομούς Βοιωτίας-Εύβοιας-Φθιώτιδας-Φωκίδας-Ευρυτανίας, καθώς και από την
Αθήνα και πιθανόν και από άλλες περιοχές της Ελλάδας, την απόκτηση νέων εμπειριών στους αθλητές, τη δημιουργία μιας
γιορτής του αθλητισμού και του στίβου για τους πολίτες του Καρπενησίου, τη γνωριμία του Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου
στους παράγοντες των συλλόγων, τους προπονητές, τους γονείς και τους κηδεμόνες των αθλητών που θα τους συνοδεύουν
στους αγώνες και κατ’ επέκταση θα έχει ως αποτέλεσμα την προβολή του τόπου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1982

ΘΕΜΑ 39ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2019,
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Βοιωτίας.
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 245709/6032/12-11-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

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

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜ
Ο ΓΙΑ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Επιστροφή χρηματικού
ποσού στo ΞΕΡΑ
ΘΕΟΦΑΝΗ, επειδή δεν
έγινε η μεταβίβαση του ΙΕΧ
9649 αυτ/του, σύμφωνα με
τον Ν.3852/10, άρθρο 176
παρ.1

02.05.073.3199.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

135,00 5.000,00 2.806,50 2.193,50

2

Επιστροφή χρηματικού
ποσού στo ΠΕΤΡΟ
ΠΕΤΡΟΥ, επειδή
καταβλήθηκαν δυο φορές
τα τέλη μεταβίβασης και
αδείας κυκλοφορίας του
ΤΡΒ 7227 αυτ/του,
σύμφωνα με τον Ν.3852/10,
άρθρο 176 παρ.1

02.05.073.3199.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

105,00 5.000,00 2.941,50 2.058,50

3

Επιστροφή χρηματικού
ποσού στo ΣΑΛΤΑ
ΑΝΤΩΝΙΟ, επειδή δεν έγινε
η μεταβίβαση του ΚΧΕ
4780 αυτ/του, σύμφωνα με
τον Ν.3852/10, άρθρο 176
παρ.1

02.05.073.3199.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

75,00 5.000,00 3.046,50 1.953,50

4

Πληρωμή δαπάνης
ηλεκτρικού ρεύματος για τις
ανάγκες άρδευσης του
Κωπαϊδικού πεδίου,
σύμφωνα με τον
Ν.4075/2012, άρθρο 58
παρ. 8 και Ν.4250/14
άρθρο 13.

02.05.073.5429 01
Λοιπές
Γεωργικές
δαπάνες (Ο.Κ)

20.000,00 1.221.364,82 1.152.442,71 68.922,11

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 20.315,00 1.226.364,82 1.155.489,21 70.875,61 2000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1983

ΘΕΜΑ 40ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2019,
(Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 253474/7273/12-11-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού

προϋπολογισμού (Ειδικός Φορέας 073), έτους 2019, που θα πραγματοποιηθούν το 2019 στην
Π.Ε. Εύβοιας, ως κατωτέρω:
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Παροχή
υπηρεσιών
ετήσιας
συντήρησης
καυστήρων της
ΠΕ Εύβοιας
Έγγραφο
245252/7077/01-
11-2019 του τμ.
Προμηθειών της
Π.Ε. Εύβοιας

02.02.073.086
9.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή
λοιπού
εξοπλισμού

868,00 35.000,00

27.228,31

6.903,69

2

Δαπάνη
πληρωμής των
ετήσιων τελών
κυκλοφορίας
έτους 2020 που
αφορά δεκατρία
υπηρεσιακά
αυτοκίνητα της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε.
Εύβοιας
19REQ00577906
6
Έγγραφο
243537/6844/31-
10-2019 της ΔΤΕ
της Π.Ε.Εύβοιας

02.02.073.089
9.01

Λοιπές
δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

5.500,00 100.445,00

86.086,52

8.858,48

3

Προμήθεια 30
STIC ψηφιακών
υπογραφών για
τις ανάγκες των
υπηρεσιών της
Π.Ε. Εύβοιας
19REQ00579832
6
Έγγραφο
244251/152/31-
10-2019 του τμ.
Πληροφορικής

02.02.073.172
3.01

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών
προγραμμάτω
ν- λοιπών
υλικών 1.785,60 10.310,00

4.690,00

3.834,40

ΣΥΝΟΛΟ 8.153,60 145.755,00 118.004,83 19.596,57

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1984

ΘΕΜΑ 41ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2019,
(Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 253987/7450/12-11-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή
υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος
2019, ως κατωτέρω:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1985

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝ
ΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη για καταβολή
αναδρομικών
υπερβάλλουσας
μείωσης στην
υπάλληλο Π.Σ.Ε.
Ελένη Βαγενά από
22/1/2015-31/12/2018

02.01.073.0221.
02

Μισθολογικές
διαφορές βάσει

ενιαίου μισθολογίου-
βαθμολογίου(άρθρο
29, παρ.2, Ν.4024/27-

10-2011)
6.764,78

2

Δαπάνη για καταβολή
αναδρομικών
υπερβάλλουσας
μείωσης στην
υπάλληλο Π.Σ.Ε.
Ελένη Βαγενά από
22/1/2015-31/12/2018

02.01.073.0293.
02

Εργοδοτική εισφορά
υπέρ ΕΟΠΠΥ
(παρ.1.β,άρθρο
19,ν3918/2011) 326,77

3

Δαπάνη προμήθειας
δύο (2) τάμπλετ για τις
ανάγκες προβολής
Π.Σ.Ε. σε τουριστικές
εκθέσεις.

Έγγραφο
249962/841/7-11-2019
Δ/νσης Δια Βίου
Μάθησης
Απασχόλησης
Εμπορίου &
Τουρισμού

19REQ005818613
2019-11-07

02.01.073.1723.
01

Προμήθεια
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,

προγραμμάτων και
λοιπών υλικών

1.400,00 11.322,62 7.620,00 3.702,62

4

Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου στην
Χρυσούλα Μανάρα
διότι η καταγγελία
κατά της
εγκατάστασης του
Κέντρου
Αποθήκευσης &
Διανομής ιδιοκτησίας
της εταιρίας “ΑΛΑΤΙ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΚΕ” , ευσταθεί.

Έγγραφο 4181/19/8-
11-2019 Δ/νσης
Ανάπτυξης Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.3199.
01

Λοιπές επιστροφές
εσόδων

200,00

5

Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου στον
Εμμανουήλ
Παπαζαχαρίου , λόγω
μη χρήσης

Έγγραφο 5727/4-11-
2019 Δ/νσης
Ανάπτυξης Π.Ε.
Εύβοιας

02.01.073.3199.
01

Λοιπές επιστροφές
εσόδων

73,00 30.191,81 27.390,31 2.801,50

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 8.764,55
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση της 7ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους 2019, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 249901/7353/12-11-
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 7η τροποποίηση του Προϋπολογισμού, Οικονομικού 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 τμήμα της παρούσας.

Ο κ. Χρονάς θύμισε πως η «Λαϊκή Παράταξη» έχει καταψηφίσει τον προϋπολογισμό που
είναι διαμορφωμένος έτσι, ώστε “να εξυπηρετεί την λειτουργία της Περιφέρειας σαν προέκταση
της κρατικής εξουσίας, υλοποιώντας την κυβερνητική πολιτική.

Στο ενδιαφέρον της δεν βρίσκεται η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, αλλά η πολιτική
εξαπάτηση του λαού και η καλλιέργεια αυταπατών. Υπερασπίζεται τους σχεδιασμούς και τα
συμφέροντα των μονοπωλίων και της ολιγαρχίας του πλούτου, ενισχύοντας την δήθεν
επιχειρηματική δραστηριότητα, χωρίς να προσφέρει στον λαό τα έργα και τις υπηρεσίες που
χρειάζεται”.

Καταψηφίζουν, δήλωσε ο κ. Χρονάς, και την συγκεκριμένη τροποποίηση, που είναι
“διαχειριστικού χαρακτήρα και αποσκοπεί στην κάλυψη στοιχειωδών λειτουργικών αναγκών της
Περιφέρειας, μετακινώντας ποσά από το αποθεματικό ή άλλους κωδικούς, μέσου ύψους 700 –
2.800 €”.

Η εν λόγω τροποποίηση αφορά κυρίως:
«Δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και

ευρωεκλογών».
«Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την

διενέργεια εκλογών».
«Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων».
«Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ)

γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)».
«Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων».
«Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία».
«Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδρομές σε πολιτικούς και οικονομικούς οργανισμούς»
και δεν επηρεάζει στο ελάχιστο τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τα έργα που χρειάζεται

ο λαός.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1986

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση α) του Πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) που αφορά τον
Προϋπολογισμό έτους 2020 και β) του Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 253571/7445/12-11-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Στη συνέχεια, τα μέλη της Επιτροπής κατέθεσαν επί του θέματος τις απόψεις τους, όπως
αυτές αναλυτικά καταγράφονται παρακάτω. Ο κ. Βούλγαρης, ομοίως, έκανε τις παρατηρήσεις
του για τον ασφυκτικό οικονομικό έλεγχο που υφίσταται η Περιφέρεια και για την παραβίαση της
αυτονομίας της.

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει:
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α) τον Πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) - (πίνακας Στοχοθεσίας
Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας), που αφορά τον Π/Υ 2020 και

β) τον Πίνακα, στον οποίο αναγράφονται οι κωδικοί αριθμοί εξόδων (ΚΑΕ) σε βάρος των
οποίων επιτρέπεται η έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, έτους 2020 (πίνακας
Χ.Ε.Π.).

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “το Ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης στηρίζεται στην γνώμη του
Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου προϋπολογισμού,
οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται το
σχέδιο του Προϋπολογισμού, εφόσον είναι σύμφωνο με τις υπουργικές αποφάσεις και
εγκυκλίους.

Η γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. αποτελεί βεβαίωση
της υποταγής αυτών που συνέταξαν και αποδέχτηκαν το σχέδιο του προϋπολογισμού στην
κυβερνητική πολιτική και την περιοριστική οικονομική της πολιτική έναντι των κοινωνικών
δαπανών”.

Με την ίδια εισήγηση, συνέχισε ο κ. Χρονάς, προτείνεται η αποδοχή του Πίνακα των
κωδικών αριθμών εξόδων (ΚΑΕ), σε βάρος των οποίων επιτρέπεται η έκδοση Χρηματικών
Ενταλμάτων Προπληρωμής για το έτος 2020 (πίνακας Χ.Ε.Π.), που φυσικά έλεγξε το
Παρατηρητήριο.

“Αυτή η διαδικασία επιβεβαιώνει τον ασφυκτικό έλεγχο των ΟΤΑ, όσον αφορά στην
οικονομική τους διαχείριση και άρα ελέγχει απόλυτα το σύνολο των δραστηριοτήτων τους.
Επιβεβαιώνει πως το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. στην πράξη καταργεί
οποιαδήποτε μορφή αυτοτέλειάς τους, καθιστώντας τις Περιφέρειες και τους Δήμους προέκταση
της κρατικής εξουσίας και του ταξικού περιεχομένου της.

Ο κ. Χρονάς τέλος, αφού σημείωσε πως “αυτή η διαδικασία αποτελεί μέρος των οδηγιών
της Ε.Ε και μνημονιακή δέσμευση”, εξέφρασε εκ μέρους της Παράταξής του την κατηγορηματική
του αντίθεση και καταψήφισε την εισήγηση.

Ο κ. Δούρος έδωσε τη θετική του ψήφο, αποδεχόμενος την ύπαρξη του Παρατηρητηρίου,
όπως και το γεγονός ότι καλούνται να διαχειριστούν αυτά που τους δίνουν. Ωστόσο, πιστεύει
πως μπορούν να γίνουν αλλαγές και είναι θετικός στο να ζητηθούν επιπλέον χρήματα.

Η κα Μπατζελή επικαλέστηκε την έλλειψη γνώσης και εμπειρίας στο συγκεκριμένο θέμα.
Χαρακτήρισε “τον Προϋπολογισμό μη επαρκή, τον Πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
ένα επιπλέον χαρτί για την κατάρτισή του και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μειωμένο” .
Θεωρεί, επίσης, πως πρέπει να γίνει σωστός σχεδιασμός και είναι πρόθυμη να αλλάξει γνώμη,
εάν δοθούν επαρκείς εξηγήσεις από τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Σε αυτή τη βάση, δήλωσε
πως ψηφίζει λευκό.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε πως συμφωνούν, ως Παράταξη, με τον Πίνακα έκδοσης
Χ.Ε.Π., παρά τις κάποιες ενστάσεις του, αλλά επιφυλάσσεται για την ψήφο του στο Περιφερειακό
Συμβούλιο αναφορικά με το Ο.Π.Δ. Σε αυτή τη βάση, δήλωσε πως ψηφίζει λευκό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1987

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 44ο: Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
για την «Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας, το έτος
2019».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 240340/3070/25-10-
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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Συγκροτεί τις παρακάτω επιτροπές του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 "Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)", ως εξής:

1. Τριμελή Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του άρθρου 221 του Ν.4412/2016,
για την διενέργεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο:
«Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας, το έτος 2019»,
αποτελούμενη από τους:

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Ντρίβας Κωνσταντίνος.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Τριχιά Μαρία, κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων

Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους

στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,
γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές,
ε) εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την

απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των
εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,

στ) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση

και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης
και της έκπτωσης του αναδόχου.

2. Τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για
τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου της
Π.Ε. Ευρυτανίας, το έτος 2019», αποτελούμενη από τους:

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Βαθμός

1 Ντρίβα Κωνσταντίνο ΔΕ Οδηγών με βαθμό Γ΄
2 Γιαννιώτη Ευάγγελο ΔΕ Οδηγών με βαθμό Β΄
3 Μπίκα Αθανάσιο ΔΕ Τεχνικών με βαθμό Α΄
Α/Α Αναπληρωματικά Μέλη Κλάδος/Βαθμός
1 Βασίλειο Κουτσοθεόδωρο ΔΕ Οδηγών με βαθμό Β΄
2 Γεώργιο Μήτσιου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων με

βαθμό Γ΄
3 Κωνσταντίνο Φούκα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων με

Βαθμό Γ΄

Α/Α Τακτικά μέλη Κλάδος/Βαθμός

1 Τραμουντάνη Σοφία ΠΕ Χημικών Μηχανικών
2 Παρούτσα Ιωάννη ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
3 Μπαρμπούτης Δημήτρης ΔΕ Πληροφορικής - Προσωπικού Η/Υ
Α/Α Αναπληρωματικά Μέλη Κλάδος/Βαθμός
1 Σουφλερού Ζωή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
2 Παπαγεωργίου Νικόλαο ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
3 Φλωράκη Ιωάννη ΤΕ Πληροφορικής
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Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Παρούτσας Ιωάννης.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Ραπτάκη - Παππά Όλγα, κλάδου ΔΕ Διοικητικών

Γραμματέων με βαθμό Α'.
Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και

προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τις διαδικασίες σύναψης
της συγκεκριμένης δημοσίας σύμβασης.

Οι ανωτέρω επιτροπές έχουν διάρκεια μέχρι την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως δεν έχει αντίρρηση, καθώς αυτές οι επιτροπές προβλέπονται
από τον νόμο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1988

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 45ο: Αναπροσαρμογή του μηνιαίου μισθώματος του κτιρίου «Πρώην Στρατηγείο
ΜΕΡΥΠ», επί της Λ. Καλυβίων 2, δυνάμει της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία «Ταμείο Εθνικής Άμυνας» (ΤΕΘΑ), και της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 250095/7362/7-11-
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
Α) κατά πλειοψηφία

Την αναπροσαρμογή της μίσθωσης του κτιρίου «Πρώην Στρατηγείο ΜΕΡΥΠ»,
επιφάνειας 1918,62m2, μετά του περιβάλλοντος αυτού χώρου, έκτασης συνολικού εμβαδού
11.053 m2, του ευρισκόμενου εντός του Στρδου «ΤΣΑΚΑΛΟΥ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ», δυνάμει
της από 22/01/2015 σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Εθνικής Άμυνας» (ΤΕΘΑ), και της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδος, ως κάτωθι:

Η αναπροσαρμογή του μισθίου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 του αρχικού
μισθωτηρίου, σε ποσοστό αύξησης 3 % για τα δύο έτη έχει, ως εξής:

Για το 4οέτος από 22/01/2018 έως 21/01/2019 (παλαιό μίσθωμα 8.330,00 €) 8.330,00 €
*3%= 249,90€ άρα Νέο μίσθωμα = 8.330,00€ + 249,90€ = 8579,90 €, επομένως το ετήσιο
αντάλλαγμα μετά την αναπροσαρμογή ανέρχεται στο ποσό των 249,90€*12 = 2.998,80 €.

Για το 5οέτος από 22/01/2018 έως 21/09/2019 (παλαιό μίσθωμα 8.579,90 €) 8.579,90 €
*3%= 257,40€ άρα Νέο μίσθωμα = 8.579,90€ + 257,40€ = 8.837,30 €, επομένως το
αντάλλαγμα για το οκτάμηνο για το οποίο έχει καταβληθεί το μίσθωμα, μετά την αναπροσαρμογή,
ανέρχεται στο ποσό των 257,40€*8 = 2.059,20 €.

Συνεπώς, σύμφωνα με τις ετήσιες αναπροσαρμογές της σύμβασης:
α) το μηνιαίο αντάλλαγμα που θα πρέπει να καταβάλει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

στο εξής ανέρχεται στο ποσό 8.837,30 € και
β) την καταβολή του ποσού των 5.058,00 € αναδρομικά, από την έναρξη της

αναπροσαρμογής, ήτοι στις 22/01/2018, όπως υπολογίστηκε ανωτέρω.
Κατά λοιπά ισχύουν οι ίδιοι όροι της από 22/01/2015 σύμβασης παραχώρησης.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως η «Λαϊκή Παράταξη» είχε διαφωνήσει και εξακολουθεί να
διαφωνεί με την συγκεκριμένη εκμίσθωση και φυσικά με την λειτουργία του Ταμείου Εθνικής
Αμύνης ως εκμισθωτή, που χρησιμοποιεί ιδιωτικό - οικονομικά κριτήρια στην σχέση του με έναν
άλλο δημόσιο φορέα…

Συνεκτιμώντας τις δαπάνες που έγιναν και γίνονται για το συγκεκριμένο κτήριο και χώρο,
δήλωσε πως καταψηφίζει την εισήγηση.
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Β) ομόφωνα
Την παραχώρηση του κτιρίου «Πρώην Στρατηγείο ΜΕΡΥΠ» μετά του περιβάλλοντος

αυτού χώρου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
μετά από πρόταση του κ. Χρονά να καταγγείλουν την σύμβαση και να διατυπώσουν

αίτημα παραχώρησης του κτηρίου και του χώρου, πρόταση που έγινε δεκτή από όλα τα μέλη της
Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1989

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση α) της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών
συλλογής, συσκευασίας, σήμανσης, μεταφοράς και καταστροφής/διάθεσης ακατάλληλων προς
χρήση/ληγμένων γεωργικών φαρμάκων και κενών συσκευασιών, των αποθηκών δακοκτονίας
της Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 54.444,73 € με ΦΠΑ. CPV: 90523000-9 (Υπηρεσίες
διάθεσης τοξικών αποβλήτων εκτός από ραδιενεργά απόβλητα και μολυσμένο έδαφος) και β)
των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 253834/7278/12-
11-2019 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:
α) Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών συλλογής,

συσκευασίας, σήμανσης, μεταφοράς και καταστροφής/διάθεσης ακατάλληλων προς
χρήση/ληγμένων γεωργικών φαρμάκων και κενών συσκευασιών, των αποθηκών δακοκτονίας
της Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 54.444,73 € με ΦΠΑ 24% (43.907,04 € άνευ Φ.Π.Α). CPV:
90523000-9 - Υπηρεσίες διάθεσης τοξικών αποβλήτων εκτός από ραδιενεργά απόβλητα και
μολυσμένο έδαφος.

β) Τους όρους του σχετικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το σχέδιο της διακήρυξης.
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 073, ΚΑΕ 5241 του οικονομικού

έτους 2019.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1990

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του ηλεκτρονικού, ανοικτού
διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή γενικών υπηρεσιών για την μίσθωση μηχανημάτων για τις
δράσεις αποχιονισμού και καταπτώσεων, έτους 2019», προϋπολογισμού 781.775,00 € με ΦΠΑ,
Π.Ε. Φωκίδας (εξ΄αναβολής).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 253857/3750/12-
11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Στη συνέχεια, η κα Μπατζελή κατέθεσε ερωτήματα σχετικά με τις μισθώσεις
μηχανημάτων για τις δράσεις αποχιονισμού και καταπτώσεων στις Περιφερειακές Ενότητες. Σε
αυτά απάντησε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Αριστείδης Τασιός, ο οποίος διευκρίνισε πως
ένα κομμάτι της διαδικασίας γίνεται με διαγωνισμό, ένα άλλο μέσω των μνημονίων συνεργασίας
με ιδιώτες.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 2/29-10-2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του

ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή γενικών υπηρεσιών για την μίσθωση
μηχανημάτων για τις δράσεις αποχιονισμού και καταπτώσεων, έτους 2019», προϋπολογισμού
781.775,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
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κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι του οικονομικού φορέα «ΑΚΤΩΡ FACILITY
MANAGEMENT Α.Ε.».

2. Κατακυρώνει τον διαγωνισμό [Αριθμ. Πρωτ. Προκήρυξης: (οικ.) 172442/2590/29-7-
2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005363096 2019-07-30] στον οικονομικό φορέα «ΑΚΤΩΡ FACILITY
MANAGEMENT Α.Ε.», με προσφερόμενη τιμή 597.217,12 € πλέον ΦΠΑ.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως “τους κάνει εντύπωση ένας διαγωνισμός, που αφορά ανάγκες
του 2019, να γίνεται τώρα, δυο μήνες πριν τελειώσει ο χρόνος και τους δημιουργεί ερωτηματικά
πώς είναι μόνο ένας υποψήφιος…”.

Αναρωτιούνται, επίσης, αφενός “πώς εκτιμάται ένας τέτοιος διαγωνισμός που αφήνει
εκτός δεκάδες μικροϊδιοκτήτες μηχανημάτων, οι οποίοι εξυπηρετούσαν την Περιφέρεια τα
προηγούμενα χρόνια, εξυπηρετώντας έναν μεγαλοεργολάβο, αφετέρου αν γίνεται αντιληπτό αν
θα χρειαζόταν αυτός ο διαγωνισμός, εφόσον η Περιφέρεια διέθετε δικά της μηχανήματα και καλά
οργανωμένη υπηρεσία κατασκευών και συντήρησης…”.

Στη βάση όλων αυτών, ο κ. Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1991

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση πρακτικού 6 της επιτροπής διαγωνισμού περί εξέτασης του αιτήματος
παράτασης της σύμβασης της εταιρείας “Τσάμης Δ. - Μαντές Κ. Ο.Ε.” για την Παροχή
Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου: «TOUREST - TOURISM WATER
MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE ADRION COASTAL AREAS” - Τμήμα 1 [Τεχνική
Υποστήριξη για την συλλογή πληροφοριών - οργάνωση συνεισφορών και προώθηση του
ψηφιακού εργαλείου παρακολούθησης/αξιολόγησης του σχεδίου ADRIATIC - IONIAN
PROGRAMME INTERREG V-B TRANSNATIONAL 2014-2020 – “TOUREST”].

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 240275/7112/7-11-
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:
1. Tο υπ’ αριθμ. 6/1-11-2019 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού που αφορά στην

εξέταση του υπ’ αριθμ. 242945/7168/30-10-2019 αιτήματος παράτασης της σύμβασης της
εταιρείας “Τσάμης Δ. - Μαντές Κ. Ο.Ε.” για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής
Υποστήριξης του έργου: «TOUREST - TOURISM WATER MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE
ADRION COASTAL AREAS» - Τμήμα 1 [Τεχνική Υποστήριξη για την συλλογή πληροφοριών -
οργάνωση συνεισφορών και προώθηση του ψηφιακού εργαλείου παρακολούθησης/αξιολόγησης
του σχεδίου ADRIATIC - IONIAN PROGRAMME INTERREG V-B TRANSNATIONAL 2014-
2020 – “TOUREST”], σύμφωνα με το οποίο το εν λόγω αίτημα σχετικά με την τροποποίηση της
υπογραφείσας σύμβασης ως προς το χρόνο ισχύος και ως προς την αλλαγή του
χρονοδιαγράμματος του παραδοτέου του φυσικού αντικειμένου του έργου γίνεται δεκτό από την
επιτροπή.

2. Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 166643/5309/18-9-2019 (ΑΔΑΜ:
19SYMV005575674) σύμβασης με την εταιρεία “Τσάμης Δ. - Μαντές Κ. Ο.Ε.” (ΑΦΜ: 999693840)
και συγκεκριμένα:

α. το άρθρο 3 της σύμβασης, ως προς τον χρόνο λήξης της σύμβασης, ο οποίος
μεταφέρεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ήτοι μέχρι 30-06-2020 και

β. το άρθρο 5, ως προς την αλλαγή του χρονοδιαγράμματος του παραδοτέου, βάσει της
παράτασης του φυσικού αντικειμένου του έργου, ο οποίος μεταφέρεται μέχρι τη λήξη του
προγράμματος, ήτοι μέχρι 30-06-2020.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. 166643/5309/18-9-2019 αρχική σύμβαση.
Η παράταση της σύμβασης δεν προκαλεί αύξηση του συμβατικού ποσού.
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Ο κ. Χρονάς θεωρεί “ολόκληρη την δραστηριότητα χωρίς ιδιαίτερη σημασία, καθώς δεν
προσδοκώνται σημαντικά αποτελέσματα για την Περιφέρεια και δεν προσδιορίζονται τα
παραδοτέα”.

Η Παράταξη «Λαϊκή Παράταξη» δεν συμφωνεί με την παράταση της σύμβασης, όπως
δεν συμφωνούσε με την ίδια την σύμβαση.

Σε αυτή την βάση, ο κ. Χρονάς καταψήφισε την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1992

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φάνης Σπανός Αριστείδης Τασιός Ιππολύτη Μπαλκούρα

Δημήτριος Βουρδάνος

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Χαράλαμπος Σανιδάς

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Κατερίνα Μπατζελή

Αναστάσιος Χρονάς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

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

Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου2018-

2019

Αριθ.
Διαδρομών

Χιλιομετρική
απόσταση

σε m

Μεταφορικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτησης*

Προς
φερόμενη

τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίησης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε

€

Ανάδοχος

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο
συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία
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ΜΙΚ. ΛΕΩΦ.
ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ-
ΚΑΝΗΘΟΣ-ΑΓ.

ΜΑΡΙΝΑ-ΤΟΠΙΚΑ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ

(ΩΡΙΟΝΟΣ, ΠΗΛΙΚΑ,
ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ,
ΜΠΟΛΟΒΙΝΕΝΑΣ,

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ)ΧΑΛΚΙΔΑ
(ΚΑΜΑΡΕΣ) &

ΕΠΙΣΤΡ.

2 27200 ΜΙΚ.
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 7,04 127,7 105,99 17 ΚΤΕΛ

ΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ

158,99

*Το ημερήσιο
κόστος

τροποποίησης
είναι στα 169,15 €

αλλά
διαμορφώνεται
στα 158,99€ διότι
γίνεται χρήση του

μέγιστου
επιτρεπόμενου
συμβατικού
κόστους λόγω
προαιρέσεως

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΔΑ: 67Ζ67ΛΗ-ΔΞΩ
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58

ΜΕΓ.
ΛΕΩΦ.ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ-

ΚΑΝΗΘΟΣ-ΑΓ.
ΜΑΡΙΝΑ-ΤΟΠΙΚΑ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ
(ΩΡΙΟΝΟΣ, ΠΗΛΙΚΑ,
ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ,
ΜΠΟΛΟΒΙΝΕΝΑΣ,

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ)
ΡΙΤΣΩΝΑ & ΕΠΙΣΤΡ.

2 27200 ΜΕΓ.
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 14,06 17 203,8 158,99

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ
ΜΙΚ ΛΕΩΦ ΣΕ ΜΕΓ

ΛΕΩΦ .

ΑΔΑ: 67Ζ67ΛΗ-ΔΞΩ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

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 δρομολογίου
2018-2019

Αριθ.
Διαδρ
ομών

Χιλιομετρική
απόσταση σε

m

Μεταφορικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτησης*

Προς
φερόμενη

τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίησης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος

Προγενέ
στερες
Αποφάσ
εις Ο.Ε.
Επανακο
στολογή
σεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο
συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

28

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

ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟ

Σ
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

ΑΔΑ: 67Ζ67ΛΗ-ΔΞΩ
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