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Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής
του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
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: Ιππολύτη Μπαλκούρα
: Αναστασία Μίλη
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 10ης Δεκεμβρίου 2019
Αριθμός Πρακτικού 40

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 10 Δεκεμβρίου 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 (από την έναρξη μέχρι και
το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης) και προεδρεύοντος (από το 24ο θέμα μέχρι και τη λήξη της
συνεδρίασης) του κ. Αριστείδη Τασιού, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος
ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 1690/30-09-2019 απόφασή της (ΑΔΑ: ΨΩΦΨ7ΛΗ-Ι4Η). Δυνάμει της
υπ΄αριθμ. (οικ.) 275417/2369/5-12-2019 πρόσκλησης, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή κλήθηκε να αποφασίσει επί
των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 39/3-12-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Θεοφάνη Ραχούτη, ενώπιον
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Α’ Μονομελές).

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Ελένης xας Γεωργίου Κουστούκη,
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τριμελές Α’ Τμήμα).

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Κωνσταντίας Σβερώνη και λοιπών
(συν. 6), ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τριμελές Α’ Τμήμα).

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Μαρίας Πάγκαλου και λοιπών (συν.
8), ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
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ΘΕΜΑ 6ο: Αντικατάσταση ορισθείσας δικηγόρου λόγω κωλύματος και διορισμός νέου
πληρεξούσιου δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακύρωσης του Αχιλλέα Ξενοκώστα και του
Γεωργίου Ξενοκώστα, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Tμήμα Α1 Ακυρωτικό).

ΘΕΜΑ 7ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 716/2019 απόφασης του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Β’ Μονομελές).

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 253202/835/20-11-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις από 9-11-2019 και 12-11-2019).

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
«Αποκατάσταση βλαβών - τεχνικά – ασφαλτοστρώσεις δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου
Αγράφων», προϋπολογισμού 700.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών - κατασκευή τεχνικών οδικού δικτύου Δήμου
Καρπενησίου 2019», προϋπολογισμού 223.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση φθορών γεφυρών, κάτω διελεύσεων και τεχνικών στο
εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού 270.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση – εξωραϊσμός - αισθητική αποκατάσταση εξωτερικών
επιφανειών Ιερού Ναού Παναγίας Δέσποινας πόλεως Λαμίας», προϋπολογισμού 90.000,00 € με
ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Κατασκευή λιμένα Αγίου Κωνσταντίνου», προϋπολογισμού 9.800.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 14ο: Χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συμπληρωματικές
εργασίες κτηνιατρικού εργαστηρίου Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 245.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 15ο: Χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επέκταση φωτισμού
επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 16ο: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1531/2019 (ΑΔΑ 9ΒΝΞ7ΛΗ-Ψ1Ζ) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου:
«Καθαρισμός τάφρων & εργασίες πρασίνου στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2019»,
προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Αναβάθμιση γηπέδου Ψαχνών», προϋπολογισμού
20.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού & σηματοδότησης οδικού
δικτύου Ν. Εύβοιας», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού
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δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων
και ποταμών Ν. Εύβοιας - Γ’ Φάση», προϋπολογισμού 455.493,42 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο:
«Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών
από φερτά υλικά της Π.Ε. Εύβοιας».

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Ψαχνών», προϋπολογισμού
2.071.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
υποέργου: «Σήμανση εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας για τα έτη 2019-2020»,
προϋπολογισμού 800.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του 1ου συγκριτικού πίνακα (Σ.Π. Ν.4412/2016 αρθ. 186) και αύξηση του
συμβατικού αντικειμένου λόγω μεταβολής του ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.3316/2005,
της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη διευθέτησης Μεσσαπίου ποταμού», συμβατικού ποσού
486.852,80 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 23ο: Χορήγηση παράτασης, σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/16, του χρόνου
διάρκειας της σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης τέμπλου βυζαντινών
ναών Άτταλης», συμβατικού ποσού 10.559,53 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση α) διενέργειας διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή
γενικών υπηρεσιών του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού
1.000.000,00 € με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού
με τίτλο: «Παροχή γενικών υπηρεσιών για τη μίσθωση μηχανημάτων για τις δράσεις πρόληψης
πλημμυρών, έτους 2019», προϋπολογισμού 74.313,20 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 26ο: Χορήγηση παράτασης της σύμβασης για τις «Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier),
για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας».

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της παροχής υπηρεσιών για τη μεταφορά
μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 269271/4679/28-11-2019 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, με θέμα: «Παράταση της εκτέλεσης συμβάσεων μεταφοράς
μαθητών, 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)», Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 30ο: Τροποποιήσεις - καταργήσεις - συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών,
των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2019-2020.
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ΘΕΜΑ 31ο: Επαναφορά τροποποιημένου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών, δημόσιων
σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, στην
αρχική του μορφή.

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 219806/3269/2-10-2019 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί ανάθεσης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών του
μουσικού σχολείου Άμφισσας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 33ο: Χορήγηση παράτασης των συμβάσεων της πράξης: «Αποκεντρωμένες προμήθειες
τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων
2015-2016 (ΤΕΒΑ/FEAD)».

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 34ο: Ανανέωση απόσπασης - διάθεσης του με αριθμ. κυκλ. ΚΥ 9831 αυτοκινήτου στο
Δήμο Λαμιέων.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 35ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για
δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & για δαπάνες έργων, μελετών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2019, Π.Ε.
Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 36ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2019,
(Ειδικός Φορέας 073) για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 37ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2019,
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 38ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2019,
(Ειδικός Φορέας 073) & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, Οικονομικού Έτους
2019, (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 39ο: Εξειδίκευση πίστωσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας
073), οικονομικού έτους 2019, που αφορούν μισθοδοσία προσωπικού ΙΔΟΧ και αμοιβή
πληρεξουσίου δικηγόρου, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση της 8ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους 2019, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της επιτροπής, δέκα (10) μέχρι το 23ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, και εννέα (9) από το 24ο θέμα μέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης,
λόγω αποχώρησης του Προέδρου:

Οι Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Αριστείδης Τασιός και Δημήτριος Βουρδάνος και τα μέλη
Αικατερίνη Καλαντζή, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Χαράλαμπος Σανιδάς, Χρήστος Δούρος,
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Δημήτριος Αναγνωστάκης, Αναστάσιος Χρονάς και Νικόλαος Μπέτσιος (αναπληρωματικό μέλος
της κ. Κατερίνας Μπατζελή).

Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα, απουσίαζαν ο κ. Βασίλειος Σιαλμάς και το
μέλος που τον αναπληρώνει, καθώς και η κ. Κατερίνα Μπατζελή, η οποία αναπληρώθηκε ως
ανωτέρω.

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

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

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:
1. Σωτήριος Δρένιος, Περιφερειακός Σύμβουλος από την Παράταξη «Ενωτική

Περιφερειακή Κίνηση Απ. Γκλέτσος» (αναπληρωματικό μέλος του κ. Χρήστου Δούρου).
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.

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ. Χρονάς κατέθεσε τις γραπτές τοποθετήσεις της
Παράταξής του, της Λαϊκής Συσπείρωσης, σχετικά με το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ”, αλλά και
επί των θεμάτων της σημερινής ημερήσιας διάταξης.

Αναφορικά με το Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ”, σημείωσε πως “προβάλλει άμεσα η ανάγκη
να απαιτηθεί η κάλυψη των υποχρεώσεων, που το πρόγραμμα αυτό δημιουργεί από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό και τις Δημόσιες Επενδύσεις... Χωρίς τερτίπια και πολύπλοκες διαδικασίες, που
παραπέμπουν την υλοποίηση εξαγγελθέντων έργων στο αβέβαιο μέλλον”. Σε αυτή τη βάση, “θα
πρέπει να ενημερωθεί ο λαός, προκειμένου να κατανοήσει τις πολιτικές της Ν.Δ. και του ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά και για να διεκδικήσει εδώ και τώρα όσα δικαιούται και του ανήκουν”.

Επίσης, σαν «Λαϊκή Συσπείρωση», περιμένουν άμεσα “να αποσαφηνιστεί το πότε και
πώς θα συζητηθούν τα ζητήματα και οι προτάσεις που έχουν θέσει στη διάρκεια των μέχρι
σήμερα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και να δοθούν οι εξηγήσεις που έχουν ζητηθεί
από τις υπηρεσίες για διάφορα θέματα”.

Τελειώνοντας ο κ. Χρονάς, με αφορμή τις ημερίδες - εκθέσεις που έγιναν πρόσφατα,
δήλωσε πως “η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» πρέπει να έχει ξεκάθαρη θέση σε όλες αυτές τις
διοργανώσεις, εξειδικευμένα και με δελτίο τύπου”. Για παράδειγμα, στα θέματα που
συζητήθηκαν σχετικά με την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς και για τα οποία η Λαϊκή
Συσπείρωση έχει επανειλημμένα μιλήσει, “η Περιφέρεια έπρεπε να τοποθετηθεί”. Ζήτησε,
συνεπώς, “καλύτερο συντονισμό στον περιφερειακό επιχειρησιακό της σχεδιασμό”.

Στη βάση αυτών, ο κ. Δούρος επισήμανε τον καθοριστικό ρόλο της Περιφέρειας, η οποία
“πρέπει να έχει λόγο και αποτέλεσμα σε ό, τι αφορά τις περιοχές χωρικής της αρμοδιότητας”.

Στη συνέχεια ο κ. Αναγνωστάκης, με σκοπό τη διερεύνηση και τη λήψη απαντήσεων
από την Οικονομική Επιτροπή, μίλησε για τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν σε ραδιόφωνα
και site της Εύβοιας και αφορούν στα υποέργα του έργου: «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». Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη συγγενική σχέση του αναδόχου των υποέργων 1 & 8
με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας, για την οποία δήλωσε αδιάφορος, εάν δεν αγγίζει τη
νομιμότητα της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, και στο πρόβλημα που έχει ανακύψει με
τον Προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Εύβοιας.

Ο κ. Μπέτσιος θύμισε την τοποθέτηση της Παράταξής του, η οποία καταψήφισε και στις
δύο συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής το συγκεκριμένο θέμα, αντιπροτείνοντας να γίνει
δημόσιος, ανοιχτός, μειοδοτικός διαγωνισμός (ηλεκτρονικός). Καταψήφισε τη διαδικασία που
ακολουθήθηκε (προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
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δημοσίευση) και όχι την αναγκαιότητα των ίδιων των έργων, διατυπώνοντας το παρακάτω
σκεπτικό:
 Το οδικό δίκτυο του Ν. Ευβοίας είναι το σημαντικότερο έργο υποδομής, που πρέπει να

γίνει στον νομό - έργο που έχει καθυστερήσει πολύ - όχι μόνο διότι συμβάλλει στην
ανάπτυξη και την διασύνδεση των πόλεων, αλλά γιατί θα συμβάλει στην ίδια την ασφάλεια
των πολιτών.

 Οι παρεμβάσεις της Περιφέρειας αλλά και των συναρμόδιων Υπουργείων θα πρέπει να
είναι άμεση για την ασφαλή ολοκλήρωση των έργων με ποιοτικές προδιαγραφές, που θα
διασφαλίζουν και την διαχρονικότητα των παρεμβάσεων αυτών.

 Είχαμε σημαντικές επιφυλάξεις για την διαδικασία που ακολουθήθηκε από την Περιφέρεια
η οποία καθυστέρησε και δεν άσκησε τις κατάλληλες παρεμβάσεις για την επιτάχυνση των
έργων μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Σεπτέμβρη του 2018.

 Προτείναμε να γίνει ανοικτός ,δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός (ηλεκτρονικός
διαγωνισμός), ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή περισσότερων εταιρειών με
κατασκευαστική εμπειρία και χωρίς αποκλεισμούς που μπορεί να διαφαίνονται από την
επιλεγείσα διαδικασία.

 Δεν υπήρχε το κατεπείγον μετά την παρέλευση 9 μηνών και, εάν ακολουθείτο ανοικτή
διαδικασίες, το έργο θα είχε μία καθυστέρηση περίπου 3 μηνών.

 Παρατηρήσαμε βάση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ότι το 1/3 του συνολικού
ποσού δόθηκε με έκπτωση 20%, τρεις εταιρείες πήραν έργα 12.500.000 ευρώ και τα
έργα στα ρέματα έχουν Π/Υ 4.500.000 €.

Ομοίως ο κ. Χρονάς έκανε υπενθύμιση των θέσεων της Παράταξής του επί του
συγκεκριμένου ζητήματος, κάνοντας ξανά λόγο για την καθυστέρηση στη χρηματοδότηση των
υπό συζήτηση έργων, την έλλειψη προσωπικού στην Π.Ε. Εύβοιας και τον κακό αντιπλημμυρικό
σχεδιασμό της Περιφερειακής Ενότητας.

Ο κ. Δούρος μνημόνευσε τις προηγούμενες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και
την τοποθέτηση της Παράταξής του. Τόνισε για άλλη μια φορά την αναγκαιότητα των έργων, ενώ
ζήτησε να υπάρξει συμμετοχή στους εν λόγω διαγωνισμούς και από κατασκευαστικές εταιρείες
εκτός Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος παρείχε εξηγήσεις στα μέλη της Επιτροπής για την καθυστέρηση στη
χρηματοδότηση των έργων και για την επιλογή της συγκεκριμένης διαγωνιστικής διαδικασίας.
Αναφέρθηκε στις πολύ καλές εκπτώσεις που δόθηκαν στα οκτώ υποέργα, σε αντιδιαστολή με τα
δύο για τα οποία μίλησε παραπάνω ο κ. Αναγνωστάκης. “Αυτά δεν είχαν μεγάλη συμμετοχή και
συνεπώς δεν εξασφάλισαν μεγάλη έκπτωση. Ωστόσο αναμένεται ο απαιτούμενος προσυμβατικός
έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο”, δήλωσε ο κ. Σπανός, διαβεβαιώνοντας τα μέλη πως “δεν
τίθεται θέμα νομιμότητας - εγκυρότητας των σχετικών αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής”.

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

ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Τροποποίηση – διόρθωση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας, για
το σχολικό έτος 2019-2020.

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

ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της παροχής υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών
Π.Ε. Εύβοιας, σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010.

Η εισαγωγή του θέματος προ ημερησίας διάταξης καθίσταται επιτακτική λόγω της φύσης
του.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2070
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ΕΚΤΑΚΤΟ 1ο: Τροποποίηση – διόρθωση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Εύβοιας, για
το σχολικό έτος 2019-2020.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 275553/7790/6-12-
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:
α) Tην τροποποίηση - διόρθωση - επανακοστολόγηση των δρομολογίων μεταφοράς

μαθητών σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του νομού Εύβοιας, όπως αυτές
διαμορφώθηκαν και καταγράφηκαν στη Βάση Δεδομένων της Π.Ε. Εύβοιας μετά την έναρξη του
σχολικού έτους 2019 – 2020, καθώς και την τροποποίηση των προς σύναψη και των
υπογεγραμμένων συμβάσεων, όπως όλα αυτά αποτυπώνονται στους πίνακες του
Παραρτήματος Ι του παρόντος.

Η τροποποίηση των εν λόγω δρομολογίων άρχεται με την παρούσα.
β) Την τροποποίηση της υπογεγραμμένης σύμβασης του αναδόχου Φράγκα Σπυρίδωνα,

για το δρομολόγιο με κωδικό 398 «Αγ. Ανδρέας – Βασιλικό & επιστρ.», ως προς την
αναγραφόμενη σχολική μονάδα «3ο ΔΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ», χωρίς αλλαγή στο ημερήσιο συμβατικό
κόστος.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2071

ΕΚΤΑΚΤΟ 2ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της παροχής υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών
Π.Ε. Εύβοιας, σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. α) 276278/7833/6-12-
2019 και β) 277866/7862/9-12-2019 έγγραφα της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.
Εύβοιας προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής της παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Εύβοιας, που

αφορούν σε παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών από τροποποιημένες συμβάσεις
(προσθήκη νέων οικισμών στα δρομολόγια, αύξηση χιλιομετρικής απόστασης λόγω αλλαγής
σχολικών μονάδων), όπως αναφέρονται αναλυτικά στους κάτωθι πίνακες:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΚΩΔ.
ΔΡΟΜ.

ΠΟΣΟ
ΣΕ

ΕΥΡΩ
ΜΕ

Φ.Π.Α.

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/ ΑΔΑΜ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1 ΚΑΠΠΕΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

900
901
911

3.761,04 17/30-10-2019 19SYMV004301883
19SYMV004301888

2
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ

ΚΤΕΛ ΕΠΑΡΧΕΙΑΣ
ΘΗΒΩΝ Α.Ε.

32
38 6.628,83

1127/30-06-2019
1128/30-06-2019
1129/30-06-2019

18SYMV004219260
19SYMV004589728
19SYMV005080517

3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1024 3.286,50 212/29-10-2019 19SYMV004396121
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ΧΡΗΣΤΟΣ 1025 19SYMV004396182
19SYMV004589356

4 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

186
909 2.254,13 42/31-10-2019 19SYMV004392384

19SYMV004392435

5 ΤΣΙΛΙΚΟΧΡΥΣΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

280
555 4.486,84 53/29-10-2019 18SYMV004257106

18SYMV004257134

6 ΤΑΓΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

451
541 1.925,47 149/31-10-2019

19SYMV004306769
19SYMV004306926
19SYMV004589067

7 ΚΑΡΑΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 956 1.811,08 15/30-10-2019 19SYMV004399188

19SYMV004399189

8 ΦΙΛΙΠΠΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 39 2.632,77 37/29-10-2019 18SYMV004227369

19SYMV004589894

9 ΦΡΑΓΚΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 399 416,64 44/1-11-2019 19SYMV004393246

19SYMV004393286

10 ΚΑΠΟΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 32 940,42 32/25-10-2019 19SYMV005207836

19SYMV005207878

11 ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 41 1.414,59 18/29-10-2019 19SYMV004393364

19SYMV004393318

12 ΤΣΟΥΡΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ 105 651,00 22/31-10-2019

19SYMV005166471
19SYMV005165044
19SYMV005166682

13 ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤ
ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 938 704,82 32/30-10-2019 19SYMV004455279

19SYMV004455344

14 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ 939 941,01 19/25-10-2019 19SYMV004446279

19SYMV004446344

15 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

952
964 1.280,30 43/31-10-2019 19SYMV004392252

19SYMV004392310

16 ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 1021 2.531,29 49/29-10-2019 19SYMV004359983

19SYMV004359995

17 ΠΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 1028 1.389,38 98/30-10-2019 19SYMV004411120
19SYMV004411206

18 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ

850
992 3.163,09 83/31-10-2019 19SYMV004382645

19SYMV004382681

19 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 223 992,00 33/21-11-2019 19SYMV005140137

19SYMV005141138

20 ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1032 861,06 19/08-11-2019

20/15-11-2019 (ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ)
19SYMV004446693
19SYMV004447124

21 ΓΚΙΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

754
756
918

1.514,54 69/07-11-2019 18SYMV004238899
18SYMV004239034

22 ΜΩΡΑΪΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ

113
886
801
416

6.824,11
79/12-11-2019
163/12-11-2019
164/20-11-2019

19SYMV004471093
19SYMV004589226
19SYMV004471137

23 ΤΣΩΚΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ

27
115 4.924,98 41/29-10-2019 19SYMV004447213

19SYMV004447259
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΚΩΔ.
ΔΡΟΜ.

ΠΟΣΟ
ΣΕ

ΕΥΡΩ
ΜΕ

Φ.Π.Α.

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/ ΑΔΑΜ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1 ΠΑΠΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 860 3.605,94 14/18-11-2019 18SYMV004238415

18SYMV004238582

2 ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

30
942 2.964,65 66/20-11-2019 18SYMV004212032

18SYMV004212160

3 ΞΥΠΟΛΗΤΟΥ
ΣΟΦΙΑΣ

291
292 2.269,50 47/10-11-2019 18SYMV004290124

19SYMV004430536

4 ΜΠΑΣΙΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ 760 4.522,92 27/26-11-2019 18SYMV004222369

18SYMV004222413

5 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ
Σ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 554 4.933,71 10/29-11-2019 18SYMV004257140

18SYMV004257144

6 ΚΙΟΥΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 768 3.468,07 27/13-11-2019 19SYMV004302102

19SYMV004302098

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2072

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 39/3-12-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 39/3-12-2019 πρακτικό
συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2073

Με τη δέσμευση του Προέδρου της Επιτροπής περί έναρξης των διαδικασιών σύστασης της
Νομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ξεκίνησε η συζήτηση για τα νομικά θέματα.
Λόγω της δέσμευσης αυτής ο κ. Δούρος, που μέχρι πρότινος ψήφιζε λευκό, δήλωσε πως θα
δώσει θετική ψήφο.

Σε αυτό το σημείο, ο κ. Αναγνωστάκης επισήμανε πως δεν έχει γίνει πρόβλεψη για την
πρόσληψη νομικών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον
Αναπληρωτή Προϊστάμενο των Γενικών Δ/νσεων Εσωτερικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.,
κ. Καρνάβα, να εξηγούν πως για τους νομικούς συμβούλους υπάρχει ειδικό καθεστώς και αυτός
είναι ο λόγος που δεν συμπεριλήφθηκαν.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση προσφυγής του Θεοφάνη Ραχούτη, ενώπιον
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Α’ Μονομελές).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Τ.Τ. 222029/1168/3-
12-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

ΑΔΑ: ΨΥ547ΛΗ-Μ0Β
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(i) Διορίζει πληρεξουσία δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Κωνσταντία
Αρβανίτη του Κοσμά, δικηγόρο Λαμίας [ΑΜ. ΔΣ. Λαμίας: 254], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Λεωνίδου, αρ. 9, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τμήμα Α’
Μονομελές), στη δικάσιμο της 9/01/2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 2-04-2012 και με αριθμό καταθέσεως ΠΡ64/02-04-2012 προσφυγή που
άσκησε ο Θεοφάνης Ραχούτης, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και
ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 309 € συν
ΦΠΑ 24% (= 74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 383,16 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:

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

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

Ο κ. Χρονάς, αφού ανέφερε πως πρόκειται για υπόθεση διοικητικής ποινής (πρόστιμο)
λόγω σοβαρής αγορανομικής παράβασης, ήτοι χρησιμοποίησης νοθευμένου καυσίμου, δήλωσε
πως δεν έχει αντίρρηση να διοριστεί δικηγόρος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2074

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Ελένης xας Γεωργίου Κουστούκη,
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τριμελές Α’ Τμήμα).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Τ.Τ. 222035/1169/3-
12-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
(i) Διορίζει πληρεξουσία δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τη Βασιλική

Τσιγκόλη του Χαράλαμπου, δικηγόρο Λαμίας [ΑΜ. ΔΣ. Λαμίας: 376], κάτοικο Λαμίας, επί της
οδού Καποδιστρίου, αρ. 3, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (Α’ Τμήμα), στη δικάσιμο της 9/01/2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή
να αποκρούσει την από 1-03-2010 και με αριθμό καταθέσεως ΑΓ55/1-3-2010 αγωγή που
άσκησε η Ελένη χα Γεωργίου Κουστούκη, συντάσσοντας προτάσεις, προβάλλοντας ενστάσεις
και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 465 € συν
ΦΠΑ 24% (= 111,60), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 576, 60 €, η οποία προκύπτει
ως εξής:

- Παράσταση και προτάσεις 305 € [134 € παράσταση συν 171 € προτάσεις], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

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

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως πρόκειται για αγωγή αποζημίωσης λόγω καταστροφών σε
κατοικία και στάνη, μετά από κατολίσθηση, για την οποία υπαίτια θεωρείται η κατασκευή
παρακείμενου δρόμου… Πριν από όλα θεωρεί “σκόπιμη και αναγκαία την έκθεση της Τεχνικής
Υπηρεσίας, που θα αποτελέσει την βάση των όποιων ισχυρισμών της Περιφέρειας στο
δικαστήριο”.

Κατόπιν των ανωτέρω, δήλωσε πως δεν έχει αντίρρηση να διοριστεί δικηγόρος.
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Ο κ. Δούρος επισήμανε πως πρόκειται για θέμα του Δήμου και εξέφρασε απορία για τον
λόγο που η εν λόγω αγωγή στρέφεται κατά της Περιφέρειας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2075

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Κωνσταντίας Σβερώνη και λοιπών
(συν. 6), ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τριμελές Α’ Τμήμα).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Τ.Τ. 263927/1379/3-
12-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

Γαλανό του Δημητρίου, δικηγόρο Καρπενησίου [ΑΜ. ΔΣ. Ευρυτανίας: 38], κάτοικο Καρπενησίου,
επί της οδού Σακάλη Κωνσταντίνου, αρ. 4, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Α’ Τμήμα), στη δικάσιμο της 9/01/2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 18/06/2014 και με αριθμό καταθέσεως
60/12.06.2014 αγωγή που άσκησαν η Κωνσταντία Σβερώνη και λοιποί [συν.6], συντάσσοντας
προτάσεις, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση
του απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 631 € συν
ΦΠΑ 24% (= 151,44), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 782,44 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:

- Παράσταση και προτάσεις 471 € [171 € παράσταση συν 300 € προτάσεις], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

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

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως πρόκειται για εργατικό ατύχημα, που είχε σαν συνέπεια τον
θάνατο εργαζομένου… Δήλωσε πως “δεν έχουν αντίρρηση να διοριστεί δικηγόρος, προκειμένου
όμως να προσδιοριστεί το πώς θα κινηθεί στη δίκη εκπροσωπώντας την Περιφέρεια, χρειάζεται
να το δουν μελετώντας την έκθεση των πραγματογνωμόνων του ατυχήματος, εφόσον μάλιστα
προβάλλεται ο ισχυρισμός για προϋπάρχουσα βλάβη του μηχανήματος”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2076

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση αγωγής της Μαρίας Πάγκαλου και λοιπών (συν.
8), ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Τ.Τ. 246163/1277/3-
12-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

Κουτκιά του Βασιλείου, δικηγόρο Αθηνών [Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών: 25658], κάτοικο Αθηνών, επί της
οδού Λυκαβηττού, αρ. 12, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών,
στη δικάσιμο της 16/01/2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει
την από 16 Οκτωβρίου 2019 και με γενικό αριθμό καταθέσεως 93729/2019 (ΕΑΚ 2484/2019)
αγωγή που άσκησαν η Μαρία Πάγκαλου και λοιποί [συν.8], συντάσσοντας προτάσεις,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται
για την υπεράσπιση της υποθέσεως.
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(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 364 € συν
ΦΠΑ 24% (= 87,36), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 451,36 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:

- Παράσταση και προτάσεις 204 € [102 € παράσταση συν 102 € προτάσεις], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

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

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “εννέα υπάλληλοι της Π.Ε. Βοιωτίας άσκησαν αγωγή κατά της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ζητώντας να αναγνωριστεί η ακυρότητα της καταγγελίας της
σύμβασης εξαρτημένης εργασίας που είχαν συνάψει με την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»,
καθώς και να αναγνωριστεί μια εξαρχής ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου”.

Σαν «Λαϊκή Συσπείρωση» είναι σταθερά αντίθετοι στην απόλυση εργαζομένων, που
προσλαμβάνονται σαν έκτακτοι, αν και καλύπτουν πάγιες ανάγκες. Ταυτόχρονα, θεωρούν
αναφαίρετο δικαίωμα κάθε εργαζόμενου την δουλειά…

Σε αυτή τη βάση, ο κ. Χρονάς δήλωσε υπέρ του αιτήματος των εργαζομένων και ζήτησε
η παράσταση της Περιφέρειας να ακολουθήσει την ίδια τακτική, συμφωνώντας με την
επαναπρόσληψη των απολυμένων.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε πως “πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο, εντός του
οποίου οφείλει να κινηθεί η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» και κατ΄ επέκταση ο δικηγόρος που
την εκπροσωπεί κάθε φορά. Η Οικονομική Επιτροπή δεν είναι δικαστήριο και πρέπει να στέκεται
στην εξουσιοδότηση του δικηγόρου”. Στη βάση αυτών, ο κ. Αναγνωστάκης συμφώνησε με τον
διορισμό, αλλά ζήτησε η παράσταση του δικηγόρου στο δικαστήριο να είναι τυπική.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2077

ΘΕΜΑ 6ο: Αντικατάσταση ορισθείσας δικηγόρου λόγω κωλύματος και διορισμός νέου
πληρεξούσιου δικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακύρωσης του Αχιλλέα Ξενοκώστα και του
Γεωργίου Ξενοκώστα, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Tμήμα Α1 Ακυρωτικό).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Οικ. 272485/1399/3-
12-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

αντικατάσταση της ορισθείσας δια της υπ’ αριθμ. 1580/2019 απόφασής της, Ευθυμίας Χαρίλα,
τον Νικόλαο Κουτκιά του Βασιλείου, δικηγόρο Αθηνών [Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών: 25658], κάτοικο
Αθηνών, επί της οδού Λυκαβηττού, αρ. 12, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό
Εφετείο Πειραιά (Τμήμα Α1 Ακυρωτικό), στη δικάσιμο της 28/01/2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 12-09-2018 και με αριθμό κατάθεσης
ΑΚ462/25-9-2019 αίτηση ακύρωσης που άσκησαν ο Αχιλλέας Ξενοκώστας και ο Γεώργιος
Ξενοκώστας, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να
πράξει ό,τι κατά την κρίση του απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 501 € συν
ΦΠΑ 24% (= 120,24), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 621,24 €, η οποία προκύπτει ως
εξής:

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι ποσό [80€
Χ 2=] 160 €, για τη μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον ανωτέρου δικαστηρίου, λαμβανομένης
υπόψη και της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2078

ΘΕΜΑ 7ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄αριθμ. 716/2019 απόφασης του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Β’ Μονομελές).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Τ.Τ. 254034/1294/3-
12-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Τον λόγο πήρε αρχικά ο κ. Μπέτσιος, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής πως
“η επιβολή του προστίμου των 34.000 € με την από 17-05-12 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη
Περιβάλλοντος της Στερεάς Ελλάδας αποτέλεσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβολής
προστίμου κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 Ν. 1650/86. Τμήμα του εν λόγω προστίμου (5.000 €)
είχε επιβληθεί με την Α.Π. 8784/8-10-2009 απόφαση του Νομάρχη Φθιώτιδας κατόπιν της
1538/18-09-2009 εισήγησης της ΕΥΕΠ, η οποία και είχε προτείνει πρόστιμο 39.000 €”. Ο ίδιος
πρότεινε να ασκηθεί έφεση.

Στη συνέχεια, ο κ. Χρονάς ανέφερε πως πρόκειται για “προσφυγή της εταιρείας με την
επωνυμία «CHIPITA ανώνυμη βιομηχανική και εμπορική εταιρεία», προκειμένου να ακυρωθεί
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία επιβλήθηκε σε
βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας πρόστιμο, συνολικού ύψους 34.000 €, εξαιτίας
παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η συγκεκριμένη προσφυγή έγινε δεκτή για
τυπικούς λόγους. Συγκεκριμένα, λόγω αναρμοδιότητας της Περιφέρειας, που έπρεπε να
κινητοποιήσει - κατά το δικαστήριο - τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και το πόρισμα τους να το
διαβιβάσει στο Υπουργείο, όπου ο κ. Υπουργός μπορεί να επιβάλει ποινή”.

Επειδή το προκύπτον ζήτημα είναι πολιτικό και αποδεικνύει την ξεχωριστή προστασία
που παρέχεται στους μεγαλοβιομήχανους… η Λαϊκή Παράταξη, δήλωσε ο κ. Χρονάς, επιμένει
στη συνέχιση της δικαστικής διαδικασίας και προτείνει, επίσης, να τεθεί ζήτημα στο Περιφερειακό
Συμβούλιο για την έκφραση έντονης πολιτικής διαμαρτυρίας ως προς την απαράδεκτη ασυλία
που παρέχει ο νόμος στο βιομηχανικό κεφάλαιο.

Ο κ. Αναγνωστάκης συμφώνησε με τον κ. Χρονά, πως “η Περιφέρεια δεν έχει τη
δυνατότητα ελέγχου και ο ρόλος της είναι μόνο γνωμοδοτικός, καθώς δεν διαθέτει επιθεωρητές
περιβάλλοντος ή σχετικά κλιμάκια ελέγχου”.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Να ασκηθεί το ένδικο μέσο της έφεσης κατά της υπ΄αριθμ. 716/2019 απόφασης του

Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Τμήμα Β’ Μονομελές).

Ο κ. Τασιός επισήμανε πως το θέμα θα επανέλθει με νέα εισήγηση, προκειμένου να
διοριστεί δικηγόρος αφενός, να καθοριστεί η αμοιβή του, αφετέρου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2079

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 253202/835/20-11-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις από 9-11-2019 και 12-11-2019).

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 271655/870/2-12-
2019 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 253202/835/20-11-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις από 9-11-2019 και 12-11-2019), με την οποία αποφασίστηκε:
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1. Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Του ΜΕ 114347 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή, του ΜΕ 36170 ΙΧ

μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα, των ΚΗΑ 7176, ΥΡΒ 1272 και ΙΖΥ 9569 φορτηγών
οχημάτων, ιδιοκτησίας “ΣΙΔΕΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.”, για τη διευθέτηση της κοίτης των υδατορεμάτων
στην θέση Διπόταμα, για την προστασία υφιστάμενων τεχνικών και ιδιοκτησιών.

(β) Του ΜΕ 133076 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα, του ME 100773 IX
μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή, του ΚΗΑ 6069 και του ΚΗΑ 6071 φορτηγών οχημάτων,
ιδιοκτησίας “ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. & ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε.”, για τη διευθέτηση της κοίτης του
υδατορέματος στην θέση Μεγδοβα, για την προστασία υφιστάμενου τεχνικού (γέφυρας) και
υφιστάμενων ιδιοκτησιών.

(γ) Του ΜΕ 16631 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή, του ΚΗΑ 2860 και του ΚΗΑ
6627 φορτηγών οχημάτων, ιδιοκτησίας “ΑΚΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ Ο.Ε.”, για την διευθέτηση της
κοίτης του υδατορέματος στην Σαρκίνη, για την προστασία υφιστάμενου τεχνικού (γέφυρας).

(δ) Του ΜΕ 24755 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή και του ΜΕ 34466 ΙΧ
μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα, ιδιοκτησίας “ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ”, για την
διευθέτηση της κοίτης του υδατορέματος στην Σαρκίνη, για την προστασία υφιστάμενου τεχνικού
(γέφυρας).

(ε) Του ΜΕ 34482 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα και του ΜΕ 34475 ΙΧ τύπου
φορτωτή, ιδιοκτησίας “ΚΛΕΙΤΣΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ”, για την διευθέτηση της κοίτης του υδατορέματος
στην Βλαχέρνα – Αγαλιανό, για την προστασία υφιστάμενου τεχνικού (γέφυρας).

(στ) Του ΜΕ 76947 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα, του ΜΕ 122702 ΙΧ
μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή, του ΚΗΑ 2875 και του ΚΗΑ 6391 φορτηγών οχημάτων,
ιδιοκτησίας “ΤΣΙΤΣΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ”, για την διευθέτηση της κοίτης του υδατορέματος
στον Αχελώο, για την προστασία υφιστάμενου τεχνικού (γέφυρας).

(ζ) Του ΜΕ 122724 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα, του ΜΕ 133081 ΙΧ
μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή και του ΚΗΑ 5410 φορτηγού οχήματος, ιδιοκτησίας
“ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ”, για την διευθέτηση της κοίτης του υδατορέματος στον Αχελώο, για
την προστασία υφιστάμενου τεχνικού (γέφυρας).

(η) Του ΜΕ 93872 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα, του ΜΕ 29469 ΙΧ
μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή και του ΚΗΑ 6988 φορτηγού οχήματος, ιδιοκτησίας
“ΝΤΑΛΑΦΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΗ”, για την διευθέτηση της κοίτης του υδατορέματος στο Κρυονέρι ανάντι
γέφυρας, για την προστασία υφιστάμενου τεχνικού (γέφυρας).

(θ) Του ΜΕ 93854 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα, του ΜΕ 93855 ΙΧ
μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή και του ΚΗΑ 6676 φορτηγού οχήματος, ιδιοκτησίας
“ΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ”, για την διευθέτηση της κοίτης του υδατορέματος στο Κρυονέρι κατάντι
γέφυρας, για την προστασία υφιστάμενου τεχνικού (γέφυρας) και του αντλιοστασίου του Δήμου
Αγράφων

(ι) Του ΜΕ 139326 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα, του ME 93873 IX
μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα – φορτωτή, του ΕΚΒ 2721 και του ΚΗΑ 2444 φορτηγών
οχημάτων, ιδιοκτησίας “ΔΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ”, για την διευθέτηση της κοίτης του υδατορέματος
στο Κρυονέρι κατάντι γέφυρας, για την προστασία υφιστάμενου τεχνικού και μέχρι την γέφυρα
«Μανώλη».

(ια) Του ΜΕ 72730 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα, του ΜΕ 86706 ΙΧ
μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή και του φορτηγού ME 117881 IX, ιδιοκτησίας
“GENTEHNICA ΕΠΕ”, για τη διευθέτηση της κοίτης του ποταμού Αγραφιώτη στη θέση
«Βαρβαριάδα» Δημοτικής Ενότητας Αγράφων, για την προστασία υφιστάμενων τεχνικών
εγκαταστάσεων και ιδιοκτησιών.

(ιβ) Του ME 29504 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας “ΚΑΤΣΙΦΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ”, για τη διευθέτηση της κοίτης του ποταμού Αγραφιώτη στη θέση «Βαρβαριάδα»
Δημοτικής Ενότητας Αγράφων, για την προστασία υφιστάμενων τεχνικών εγκαταστάσεων.

(ιγ) Του ΜΕ 20768 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή, του ΜΕ 63027 ΙΧ
μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα και του ΕΚΒ 2713 φορτηγού οχήματος της εταιρείας
“ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, για την διευθέτηση της κοίτης του Κρικελλοπόταμου στην
γέφυρα της Δομνίστας, για την προστασία υφιστάμενου τεχνικού.

(ιδ) Του ΜΕ 34458 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, του ΜΕ 93876 ΙΧ
μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα, του ΚΗΑ 6738 και του ΚΗΑ 6198 φορτηγών οχημάτων,
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ιδιοκτησίας “ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ”, για την διευθέτηση της κοίτης του υδατορέματος του
Καρπενησιώτη στο Κλαυσί, για την προστασία υφιστάμενων τεχνικών και υφιστάμενων
ιδιοκτησιών.

(ιε) Του ΜΕ 114345 Ι.Χ. μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή, και του ΜΕ 190252 Ι.Χ.
τύπου εκσκαφέα της ΚΟΙΝΣΕΠ Βελούχι, για τον καθαρισμό του υδατορέματος «Κακόρεμα» της
ΤΚ Καρπενησίου.

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
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 2080

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού του έργου:
«Αποκατάσταση βλαβών - τεχνικά – ασφαλτοστρώσεις δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου
Αγράφων», προϋπολογισμού 700.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 268032/3351/28-11-
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 τη διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη για την ανάθεση του έργου:

«Αποκατάσταση βλαβών - τεχνικά – ασφαλτοστρώσεις δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου
Αγράφων», προϋπολογισμού μελέτης 700.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας

2. Ορίζει:
α) τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας ως την υπηρεσία που θα διενεργήσει

τη δημοπρασία για την ανάθεση του έργου του θέματος.
β) τον κ. Νικόλαο Γενιτσαρόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, ως χειριστή του έργου στο

ΕΣΗΔΗΣ.
3. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας 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:
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- Να προβαίνει στη συγκρότηση της Επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική
δημοπρασία.

- 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. 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.

- 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 της ηλεκτρονικής δημοπρασίας.

- Να κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης των πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού
στους προσφέροντες και να παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών
συμμετεχόντων.

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

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

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

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

- Δια του πιστοποιημένου χρήστη, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να
προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 4, παραγ. 4.2 α της
διακήρυξης),

- Δια του προϊσταμένου της, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και της λειτουργικότητας
της «Επικοινωνίας» με σχετική ειδοποίηση να παρέχει στον προσωρινό ανάδοχο προθεσμία
πέντε (5) ημερών για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών,

- Μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» να
κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης σε κάθε προσφέροντα, εκτός του προσωρινού
αναδόχου, να καλεί με σχετική πρόσκληση τον προσωρινό μειοδότη για την επικαιροποίηση των
δικαιολογητικών, να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό μειοδότη και να
εκδίδει απόφαση που να ορίζει την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, όπως ορίζεται στο
άρθρο 4 παραγ. 4.2 ε της διακήρυξης,

- Να εκφράζει τις απόψεις της Αναθέτουσας Αρχής επί υποβληθέντων προδικαστικών
προσφυγών του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017 λόγω ύπαρξης περιορισμού χρόνου (10 ημερών)
βάση του ανωτέρου άρθρου .

4. Εξουσιοδοτεί την Επιτροπή Διαγωνισμού του εν λόγω έργου για την διενέργεια
κλήρωσης, σε περίπτωση που οι προσφορές των οικονομικών φορέων έχουν την ίδια ακριβώς
τιμή (ισότιμες).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2081

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών - κατασκευή τεχνικών οδικού δικτύου Δήμου
Καρπενησίου 2019», προϋπολογισμού 223.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 269479/3367/29-11-
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
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αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 1/9-10-2019 πρακτικό (ολοκληρώθηκε στις 8-11-2019) της

ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 84331 του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών -
κατασκευή τεχνικών οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου 2019», προϋπολογισμού 223.000,00 €
με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των
οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. &
ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε.», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα εννέα και ογδόντα
τέσσερα τοις εκατό (49,84%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2082

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση φθορών γεφυρών, κάτω διελεύσεων και τεχνικών στο
εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού 270.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 269224/6116/28-11-
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. Ι/15-11-2019 πρακτικό (ολοκληρώθηκε στις 26-11-2019) της

ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 83810 του έργου: «Αποκατάσταση φθορών
γεφυρών, κάτω διελεύσεων και τεχνικών στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας»,
προϋπολογισμού 270.000,00 € με ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων
αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “ΑΦΟΙ Κ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’, με Α.Α. Προσφοράς
- ΕΣΗΔΗΣ: 135799 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα εννέα τοις εκατό (59,00%)
επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2083

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση – εξωραϊσμός - αισθητική αποκατάσταση εξωτερικών
επιφανειών Ιερού Ναού Παναγίας Δέσποινας πόλεως Λαμίας», προϋπολογισμού 90.000,00 € με
ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 270796/14953/2-
12-2019 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 κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 1/26-11-2019 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με

Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 86083 του έργου: «Συντήρηση – εξωραϊσμός - αισθητική αποκατάσταση
εξωτερικών επιφανειών Ιερού Ναού Παναγίας Δέσποινας πόλεως Λαμίας», προϋπολογισμού
90.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής,
των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΚΑΣ ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. Λ. ΚΙΤΣΟΣ
Α.Τ.Ε.», με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 136854 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης
πενήντα τοις εκατό (50,00 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
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Μειοψήφησε ο κ. Χρονάς, διότι δεν θεωρεί τη συντήρηση του ναού “ευθύνη και
υποχρέωση της Περιφέρειας, αλλά αρμοδιότητα της εκκλησίας”. Υπενθύμισε πως ως Παράταξη
έχουν καταψηφίσει το έργο και κατ΄ επέκταση καταψηφίζουν και τη διαδικασία δημοπράτησής
του.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2084

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Κατασκευή λιμένα Αγίου Κωνσταντίνου», προϋπολογισμού 9.800.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 270587/14950/2-12-
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. ΙΙ/26-11-2019 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.

ΕΣΗΔΗΣ 81276 του έργου: «Κατασκευή λιμένα Αγίου Κωνσταντίνου», προϋπολογισμού
9.800.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της εργοληπτικής επιχείρησης «ΤΕΚΑΛ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΚΑΛ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 119320 και ποσοστό μέσης
τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα εννέα τοις εκατό (49,00 %) επί των τιμών του τιμολογίου της
μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2085

ΘΕΜΑ 14ο: Χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συμπληρωματικές
εργασίες κτηνιατρικού εργαστηρίου Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 245.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 254711/14252/22-11-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Τον λόγο πήρε ο κ. Χρονάς, ο οποίος έθεσε υπόψη της επιτροπής τα παρακάτω:
“Το συμφωνητικό για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε στις 20/09/2018, για ποσό

89.026,34 €. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν 240 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι
μέχρι 23-05-2019. Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση περαίωσης του
παραπάνω έργου μέχρι 31.11.2018 (προφανώς λάθος από παραδρομή… το σωστό είναι
31/11/2019).

Ο ανάδοχος του έργου, με αίτησή του, ζήτησε παράταση της συμβατικής προθεσμίας
κατά 5 μήνες, 220 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 30-04-2020… Λόγω εργασιών παράλληλης
εργολαβίας ασθενών ρευμάτων στο εν λόγω έργο, εργασίες, οι οποίες εκτελούνταν μέχρι
πρόσφατα στον χώρο του έργου... Λόγω πρόσφατης ενημέρωσης της επιβλέπουσας υπηρεσίας
για την ανάγκη δημιουργίας πολλαπλών θέσεων στάθμευσης - διαφορετικών μεγεθών και
προδιαγραφών μεταξύ τους, όπως μεγάλα κοντέϊνερ - αρχεία, ερευνητικό σκάφος κλπ. στον
υπαίθριο χώρο πρασίνου, με αποτέλεσμα την εκκρεμότητα εργασιών διαμόρφωσης του
εξωτερικού χώρου... Λόγω έλλειψης η-μηχανολογικών και υδραυλικών εργασιών στη μελέτη του
έργου εκκρεμούν εργασίες ολοκλήρωσης του έργου. Και επειδή εκκρεμούν αποφάσεις - είναι σε
διαδικασία έγκρισης ο 1ος ΑΠΕ - και ως εκ τούτου εργασίες αποπεράτωσης...

Με αυτή την αιτιολογία και με την τεχνική υπηρεσία να συμφωνεί στο αίτημα της
παράτασης… αναδείχνονται σημαντικά προβλήματα στον τρόπο λειτουργίας και την
αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας… Πάνω από 5 χρόνια μιλάμε για αυτό το κτήριο… Έχουν
γίνει δύο διαγωνισμοί και μια παρέμβαση για καταστροφές στο μεσοδιάστημα….

Σήμερα, με κυνικό τρόπο ομολογείται:
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Η μελέτη δεν είχε ασχοληθεί με αναγκαίες μηχανολογικές και υδραυλικές εργασίες… Δεν
είχε ασχοληθεί με το parking και τις ιδιαίτερες ανάγκες. Χρειάστηκε και τρίτη εργολαβία για ηλ-
μηχανολογικές εργασίες από άλλο ανάδοχο στο ίδιο κτίριο παράλληλης εργολαβίας των ασθενών
ρευμάτων, που δεν περαιώθηκαν έγκαιρα και δεδομένου ότι προηγούνταν των οικοδομικών
εργασιών [ψευδοροφές, διαμόρφωση εξωτερικού χώρου κλπ], παρέσυραν σε καθυστέρηση και
τις εργασίες των οικοδομικών εργασιών… που στην συγκεκριμένη περίπτωση δημιουργεί
σκέψεις για κατάτμηση έργου.

Όλα αυτά προκύπτουν από τις εισηγήσεις που διανεμήθηκαν και έχουν περιεχόμενο που
υποτιμά την νοημοσύνη μας… Με πιο χαρακτηριστικό το κείμενο του εργολήπτη, που προτείνω
να αναγνωσθεί”.

Στη βάση όλων αυτών, ο κ. Χρονάς δήλωσε πως θα καταψηφίσει την εισήγηση,
προκειμένου να ζητηθούν σαφείς εξηγήσεις από τον πολιτικό προϊστάμενο και την υπηρεσία.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από πρόταση του Προέδρου αλλά και διαλογική
συζήτηση μεταξύ των μελών, η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Αναβάλλει το θέμα για την προσκόμιση περαιτέρω εξηγήσεων από την αρμόδια

υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2086

ΘΕΜΑ 15ο: Χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επέκταση φωτισμού
επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 265198/14736/27-11-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Τον λόγο πήρε ο κ. Χρονάς, ο οποίος τόνισε πως “δεν έφτασαν οι 12 μήνες και
χρειάζονται και άλλοι 4 για το συγκεκριμένο έργο, που εκτιμάται μικρής έκτασης… Οι λόγοι αυτής
της καθυστέρησης ήταν οι κακές καιρικές συνθήκες και η διαδικασία έγκρισης ανακεφαλαιωτικού
πίνακα, λόγοι που κατά την άποψή του είναι αβάσιμοι…”.

Μετά από διαλογική συζήτηση και πρόταση του ίδιου του Προέδρου για χορήγηση
μικρότερης παράτασης, η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Επέκταση φωτισμού

επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ, με
αναθεώρηση, μέχρι 31/01/2020, και όχι μέχρι 10-04-2020 σύμφωνα με την εισήγηση της
υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2087

ΘΕΜΑ 16ο: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1531/2019 (ΑΔΑ 9ΒΝΞ7ΛΗ-Ψ1Ζ) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου:
«Καθαρισμός τάφρων & εργασίες πρασίνου στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2019»,
προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 272187/7821/3-12-
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. Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 1531/2019 (αρ. πρακτ. 28, θέμα 31ο, ΑΔΑ 9ΒΝΞ7ΛΗ-Ψ1Ζ)

απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.
ΕΣΗΔΗΣ 80080 του υποέργου: «Καθαρισμός τάφρων & εργασίες πρασίνου στο οδικό δίκτυο
Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2019», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου:
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«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας» και κατακυρώθηκε η σύμβαση στην εργοληπτική
επιχείρηση «ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΖΗΣΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ».

2. Ακυρώνει την ηλεκτρονική δημοπρασία του έργου, προκειμένου να
επαναδημοπρατηθεί ως διαγωνισμός ανάθεσης παροχής υπηρεσιών,
σε συμμόρφωση προς: α) την υπ’ αριθμ. 52/2019 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου Νομού
Φθιώτιδας και β) την υπ’ αριθμ. 1762/2019 απόφαση του IV Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως “από τον τίτλο του έργου είναι ολοφάνερο πως αυτό που
ζητείται είναι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και όχι ΕΡΓΟ… Το είχαν τονίσει ως Παράταξη και στην πρώτη
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, όταν εισήχθη το θέμα με αφορμή την απορριπτική θέση
της Επιτρόπου για άσκηση προσφυγής στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και το είχαν καταψηφίσει.

Οι εξελίξεις, προφανώς, τους επιβεβαίωσαν ... και έτσι απλά χάθηκε χρόνος για την
υλοποίηση ενός συγκεκριμένου μέτρου αντιπλημμυρικής προστασίας… Είναι ξεκάθαρες οι
ευθύνες της Περιφερειακής Αρχής, όπως και της υπηρεσίας που χαρακτήρισε τον ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ΧΕΙΜΑΡΩΝ….ΕΡΓΟ”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2088

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Αναβάθμιση γηπέδου Ψαχνών», προϋπολογισμού
20.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 271678/7807/2-
12-2019 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 τα υπ΄αριθμ. 1/26-11-2019 και 1α/2-12-2019 πρακτικά της επιτροπής

διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Αναβάθμιση γηπέδου Ψαχνών»,
προϋπολογισμού 20.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας, που αφορούν στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των
υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη τον διαγωνιζόμενο με την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, ήτοι την «Μ. ΚΑΤ. Ι.Κ.Ε. Τεχνική Εταιρεία», με την προσφερθείσα
από αυτήν έκπτωση 33,00%, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 103 & 106 του Ν.
4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2089

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού & σηματοδότησης οδικού
δικτύου Ν. Εύβοιας», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 251505/7098/28-11-
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 από 19-11-2019 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.

ΕΣΗΔΗΣ 85902 του υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού & σηματοδότησης
οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση
οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας», που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των
οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων αναδόχων.
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2. Απορρίπτει την προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης «ΖΑΧΑΡΗΣ ΜΑΝΘΟΣ του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 135513, για τους λόγους που αναφέρονται στο ως άνω
πρακτικό.

3. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ», με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ 135517 και ποσοστό μέσης
τεκμαρτής έκπτωσης εξήντα τρία και δεκαεννέα τοις εκατό (63,19%) επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2090

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων
και ποταμών Ν. Εύβοιας - Γ’ Φάση», προϋπολογισμού 455.493,42 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο:
«Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών
από φερτά υλικά της Π.Ε. Εύβοιας».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 244288/6873/29-11-
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. 1/4-11-2019 πρακτικό (ολοκληρώθηκε στις 28-11-2019) της

ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 85705 του υποέργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση
τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών Ν. Εύβοιας - Γ’ Φάση», προϋπολογισμού
455.493,42 € με ΦΠΑ, του έργου με τίτλο: «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών
έργων και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών από φερτά υλικά της Π.Ε. Εύβοιας», που αφορά
στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών
επιστολών των υποψηφίων αναδόχων.

2. Απορρίπτει την προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης «ΕΥΒΟΔΟΜΗ Α.Ε.», με Α.Α.
ΕΣΗΔΗΣ 134705, για τους λόγους που αναφέρονται στο ως άνω πρακτικό.

3. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ 133569 και ποσοστό μέσης
τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα έξι και είκοσι οκτώ (46,28%) τοις εκατό επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2091

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Ψαχνών», προϋπολογισμού
2.071.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 260975/7412/3-12-
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 από 2-12-2019 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ

86057 του έργου: «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Ψαχνών», προϋπολογισμού
2.071.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των υποψηφίων
αναδόχων.

2. Απορρίπτει την προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης «ΠΑΛΜΟΣ Α.Τ.Ε.», με Α.Α.
ΕΣΗΔΗΣ 136356, για τους λόγους που αναφέρονται στο ως άνω πρακτικό.

3. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.», με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ
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136465 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα πέντε τοις εκατό (45,00%) επί των
τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2092

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
υποέργου: «Σήμανση εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας για τα έτη 2019-2020»,
προϋπολογισμού 800.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 255774/7236/3-12-
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/2-12-2019 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.

ΕΣΗΔΗΣ: 84017 του υποέργου: «Σήμανση εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας για
τα έτη 2019-2020», προϋπολογισμού 800.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου Π.Ε. Εύβοιας», που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
προσωρινού μειοδότη, ήτοι της εργοληπτικής επιχείρησης «ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ», με Α.Α. Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ: 131409 και ποσοστό μέσης
τεκμαρτής έκπτωσης εξήντα τρία τοις εκατό (63,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2093

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του 1ου συγκριτικού πίνακα (Σ.Π. Ν.4412/2016 αρθ. 186) και αύξηση του
συμβατικού αντικειμένου λόγω μεταβολής του ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.3316/2005,
της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη διευθέτησης Μεσσαπίου ποταμού», συμβατικού ποσού
486.852,80 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 268307/7639/28-
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
Εγκρίνει τον 1ο συγκριτικό πίνακα (Σ.Π. Ν.4412/2016 αρθ. 186) με αύξηση κατά

11.512,14 € του συμβατικού αντικειμένου, μόνο λόγω μεταβολής του ΦΠΑ από 19% σε 24%, της
μελέτης με τίτλο: «Μελέτη διευθέτησης Μεσσαπίου ποταμού», όπως συντάχθηκε για συνολική
δαπάνη 498.364,80 €.με ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2094

ΘΕΜΑ 23ο: Χορήγηση παράτασης, σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/16, του χρόνου
διάρκειας της σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης τέμπλου βυζαντινών
ναών Άτταλης», συμβατικού ποσού 10.559,53 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ. 267237/7590/27-
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
Εγκρίνει την παράταση του χρόνου διάρκειας της σύμβασης της μελέτης με τίτλο:

«Μελέτη αποκατάστασης τέμπλου βυζαντινών ναών Άτταλης», Π.Ε. Εύβοιας, κατά έναν (1)
επιπλέον μήνα μετά από την απαιτούμενη έγκριση της υπόψη μελέτης, βάσει του Ν. 3028/2002.
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Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως πρόκειται για σημαντικό βυζαντινό μνημείο και για αυτό το
ψηφίζει.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2095

Σε αυτό το σημείο αποχώρησε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ.
Φάνης Σπανός. Η συνεδρίαση συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε προεδρεύοντος του κ. Αριστείδη
Τασιού, του Αντιπροέδρου αυτής.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση α) διενέργειας διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή
γενικών υπηρεσιών του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού
1.000.000,00 € με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 232849/5790/3-12-
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
1. Εγκρίνει:
α) τη διενέργεια διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή γενικών υπηρεσιών

του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ,
(ΣΑΕΠ/566/2016ΕΠ56600001), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,

β) την κατάρτιση των όρων και τη σύνταξη της διακήρυξης.
2. Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας ως φορέα επίβλεψης,

παρακολούθησης και παραλαβής του έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2096

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού
με τίτλο: «Παροχή γενικών υπηρεσιών για τη μίσθωση μηχανημάτων για τις δράσεις πρόληψης
πλημμυρών, έτους 2019», προϋπολογισμού 74.313,20 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
271156/4042/2-12-2019 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. 2/28-11-2019 πρακτικό (ολοκληρώθηκε στις 2-12-2019) της

επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή γενικών υπηρεσιών για
τη μίσθωση μηχανημάτων για τις δράσεις πρόληψης πλημμυρών, έτους 2019»,
προϋπολογισμού 74.313,20 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας, που αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης των αναδειχθέντων προσωρινών μειοδοτών.

2. Κατακυρώνει τον διαγωνισμό (Προκήρυξη με αριθμό πρωτ. 192276/2886/28-08-2019)
στις επιχειρήσεις:
 Τμήμα 1: ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΜΑΝΔΗΛΩ ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΘ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.
 Τμήμα 2: ΧΕΙΜΑΡΡΟΙ ΚΑΡΟΥΤΙΑΝΟΡΕΜΑ - ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ-ΣΩΡΡΟΙ ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ -
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΑΣΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 Τμήμα 3: ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΠΛΕΙΣΤΟΣ - ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ &
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ
 Τμήμα 4: ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΣΚΙΤΣΑ - ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ &
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2097

ΘΕΜΑ 26ο: Χορήγηση παράτασης της σύμβασης για τις «Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier),
για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 272474/7889/3-12-
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 τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6479/354/10-01-2019 (ΑΔΑΜ:

19SYMV004320082) σύμβασης για τις «Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier), για την κάλυψη
των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», με την
εταιρεία “ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε”, (ΑΦΜ: 099759170), ως προς το άρθρο 1 περί
χορήγησης παράτασης για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι μέχρι 10-04-2020, βάσει του
άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.

Η παράταση της σύμβασης δεν προκαλεί αύξηση του συμβατικού ποσού.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. 6479/354/10-01-2019 αρχική σύμβαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2098

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 272757/7900/3-12-

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 τα πρωτόκολλα παραλαβής της παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας από

τροποποιημένες συμβάσεις, όπως αναφέρονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα:

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

ΓΚΡΑΙΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ
ΟΕ

ΑΦΜ: 082681393

32.893,45 10927/15-11-2019 19SYMV005835067
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

2

ΜΑΛΑΒΕΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΦΜ: 066852487
3.894,73 1792/29-11-2019 19SYMV005529104

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ
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3

ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΦΜ: 062548290
Α) 1.469,08
Β) 2.288,77

Α) 74/26-11-2019
Β) 75/26-11-2019

19SYMV005529171
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

4

ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΦΜ: 062548290
762,10 73/26-11-2019 19SYMV005529189

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

5

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΦΜ: 029929494
1.244,27 73/27-11-2019 19SYMV005529285

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

6

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε.

ΑΦΜ: 090009421
123.808,10 91/29-11-2019 19SYMV005527376

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

7

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε.

ΑΦΜ: 090009421
123.808,10 91/29-11-2019 19SYMV005527431

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

8

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΠ.
ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗΣ

ΑΦΜ: 051457430
1.092,86 89/28-11-2019 19SYMV005783920

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

9

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι.
ΣΤΑΘΑΡΑΣ

ΑΦΜ:033745120
1.125,44 72/28-11-2019 19SYMV005529299

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΔΑ: ΨΥ547ΛΗ-Μ0Β



26

10

ΑΦΟΙ ΔΡΟΣΟΥ Ο.Ε.

ΑΦΜ: 092488299 2.498,54 32828-11-2019 19SYMV005529083
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

11

ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΟΦΙΑ

ΑΦΜ: 300696912
1.296,27 12/28-11-2019 19SYMV005784293

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

12

ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΑΦΜ: 023906899
1.683,34 92/27-11-2019 19SYMV005529182

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

13

ΖΑΧΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΦΜ: 041956942 1.097,15 97/27-11-2019 19SYMV005529181
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

14
ΑΥΓΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΦΜ: 300665671 2.614,12 83/27-11-2019 19SYMV005529165
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

15
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΦΜ: 039451686

1.696,18 57/27-11-2019 19SYMV005529160
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

16

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΦΜ: 053821461
2.995,78 1/02-12-2019 19SYMV005529185

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ
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17
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΦΜ: 045040110
2.867,25 28/02-12-2019 19SYMV005529018

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

18

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΦΜ: 045040110
263,26 29/02-12-2019 19SYMV005529020

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως απέχουν ως Παράταξη από την ψηφοφορία, με την αιτιολογία
ότι “τα πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες
επιτροπές, που συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες. Συνεπώς, κανένα νόημα δεν έχει
η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2099

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της παροχής υπηρεσιών για τη μεταφορά
μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 272390/7704/3-12-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής της παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Εύβοιας, που

αφορούν σε παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών από τροποποιημένες συμβάσεις
(προσθήκη νέων οικισμών στα δρομολόγια, αύξηση χιλιομετρικής απόστασης λόγω αλλαγής
σχολικών μονάδων), όπως αναφέρονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΚΩΔ.
ΔΡΟΜ.

ΠΟΣΟ
ΣΕ

ΕΥΡΩ
ΜΕ

Φ.Π.Α.

ΑΡ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/ ΑΔΑΜ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1 ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣ 927 1.063,42 37/10-10-2019 18SYMV004230677
19SYMV004590020

2 ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 678 705,51 50/29-10-2019

18SYMV004211933
19SYMV005080373
19SYMV005713285

3 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ 7 1.308,22 20/25-10-2019 18SYMV004277126

18SYMV004277142

4 ΛΕΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 880 2.622,56 21/31-10-2019 18SYMV004230508

18SYMV004230591

5 ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ 25 2.598,74 31/29-10-2019 18SYMV004222177

18SYMV004222261
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6 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ

480
481
910

4.311,78 01/29-10-2019 19SYMV004307232
19SYMV004307239

7 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

546
698
822

1.898,69 46/31-10-2019 19SYMV004304772
19SYMV004304773

8 ΚΡΙΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 810 402,38 40/31-10-2019 18SYMV004277209

18SYMV004277217

9 ΚΑΚΑΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

535
677 1.250,14 39/25-10-2019 18SYMV004277052

18SYMV004277084

10 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

15
802 3.582,52 548/31-10-2019 18SYMV004245599

18SYMV004245725

11 ΚΑΛΦΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 533 1.685,95 8/01-11-2019 19SYMV004302157

19SYMV004302158

12 ΜΑΚΡΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1000 2.600,80 18/25-10-2019 19SYMV004414709

19SYMV004414693

13 ΣΧΟΙΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

548
550 6.564,06 586/30-10-2019 19SYMV004302138

19SYMV004302154

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως απέχουν ως Παράταξη από την ψηφοφορία, με την αιτιολογία
ότι “τα πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες
επιτροπές, που συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες. Συνεπώς, κανένα νόημα δεν έχει
η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο”.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2100

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 269271/4679/28-11-2019 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, με θέμα: «Παράταση της εκτέλεσης συμβάσεων μεταφοράς
μαθητών, 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)», Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 270097/4692/29-
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 υπ΄αριθμ. πρωτ. 269271/4679/28-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη

Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη X. Σπανού, που αφορά σε παράταση της εκτέλεσης των παρακάτω
συμβάσεων μεταφοράς μαθητών, Π.Ε. Ευρυτανίας, οι οποίες ήταν σε ισχύ στις 30-6-2019, μέχρι
τις 30-6-2020, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄139/31-8-2019), ως εξής:

Α/Α
ΔΡΟΜ/
ΓΙΟΥ

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜ

ΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟ
ΓΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ
Η (άνευ ΦΠΑ

σε €)

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ

ΔΡΟΜΟ
ΛΟΓΙΩ

Ν

ΑΝΑΔΟΧΟ
Σ

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΟΥ

ΠΑΡΑΤΕΙΝ
ΕΤΑΙ

2.22
Δ.Σ.

ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟ
ΥΝΑΣ

ΒΟΥΛΠΗ
ΜΟΝΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦ
Η

3

8,437 124 ΡΟΙΔΗ
ΚΩΝΣΤΑΝ

ΤΙΑ

9/2019

(4.10
Δρομολόγι

ο)

8,785 ΜΕ
ΧΙΟΝΙ

3
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2.20
Δ.Σ.

ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟ
ΥΝΑΣ

ΤΡΙΠΟΤΑΜ
ΟΣ

ΜΟΝΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η
1

15,516 124 ΛΑΘΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ

8/2019

(4.9
Δρομολόγι

ο)

17,364 ΜΕ
ΧΙΟΝΙ

3

2.20 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟ

ΥΝΑΣ

ΤΣΟΥΚΑ
ΜΟΝΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦ
Η

2
9,59

124 ΡΟΙΔΗ
ΚΩΝΣΤΑΝ

ΤΙΑ

9/2019

(2.32
Δρομολόγι

ο)
10,19 ΜΕ
ΧΙΟΝΙ

3

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2101

ΘΕΜΑ 30ο: Τροποποιήσεις - καταργήσεις - συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών,
των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2019-2020.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 261951/7610/3-12-
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 τις τροποποιήσεις - καταργήσεις - συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς

μαθητών, των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής:

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

(7η κατάσταση- 19/11/2019)

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ Α Λ Λ Α Γ Η ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΤΜΗΜΑ 2018 ΝΕΟ 19: Το δρομολόγιο της αριθμ. 7354/25-09-2018 ανοικτής διαπραγμάτευσης,
με Α/Α τμήματος 2018 ΝΕΟ 19 (διπλό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο τον Ιωάννη
Αγγελάκη), με αφετηρία το Καλαπόδι και προορισμό το 3ο Νηπιαγωγείο Αταλάντης,
τροποποιείται σε Ζέλι - Καλαπόδι και προορισμό το 3ο Νηπιαγωγείο Αταλάντης, προκειμένου
να μεταφερθεί μία επιπλέον μαθήτρια από το Ζέλι, σύμφωνα με το αριθμ. 46/04-09-2019
έγγραφο του 3ουΝηπιαγωγείου Αταλάντης.
Από την παραπάνω τροποποίηση, προκύπτει αύξηση του ημερήσιου κόστους του δρομολογίου
λόγω εκτέλεσης επιπλέον επτά χιλιομέτρων και πεντακοσίων μέτρων (7,5 χλμ) καθημερινά.
Νέα τιμή - ημερήσιο κόστος του τμήματος 2018 ΝΕΟ 19 : 42,77 €, ήτοι:
(35,64 € το αρχικό ημερ. κόστος του δρομολογίου + 7,13 προαίρεση σε ποσοστό 20 %)
(έχει εφαρμοστεί η δοθείσα έκπτωση στο διαγωνισμό σε ποσοστό 14%)

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ
ΟΣ

ΜΑΘΗΤ
ΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΤΙΜΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2018 ΝΕΟ
19
Α΄

ΤΡΟΠΟΠΟ
ΙΗΣΗ

Καλαπόδι
ΠΡΟΣΘΗΚΗ:

Ζέλι

3ο Νηπιαγωγείο
Αταλάντης 3 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ 42,77 €

ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:
35,64 ΕΥΡΩ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ
7,13 ΕΥΡΩ

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:
42,77 ΕΥΡΩ

ΑΔΑ: ΨΥ547ΛΗ-Μ0Β
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ΤΜΗΜΑ 2018 ΝΕΟ 38: Το δρομολόγιο της αριθμ. 2042/07-03-2019 ανοικτής διαπραγμάτευσης,
με Α/Α τμήματος 2018 ΝΕΟ 38 (διπλό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο τον
Αναστάσιο Μιχαήλ), όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 1742/Πρακτικό 32/08-10-2019
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με αφετηρία το Δύο Βουνά - Νέο Κρίκελο και προορισμό
το Γοργοπόταμο (ανταπόκριση με λεωφορείο για 1ο ΕΠΑΛ Λαμίας) και το Ειδικό Νηπιαγωγείο
Λαμίας (μεταφερόμενοι μαθητές 2), τροποποιείται εκ νέου σε Νέο Κρίκελο - Φραντζή και
προορισμό το Ειδικό Νηπιαγωγείο Λαμίας και το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Φθιώτιδας, προκειμένου να
μεταφερθεί ο μαθητής από το Φραντζή, ο οποίος μεταφερόταν με το δρομολόγιο του τμήματος
με Α/Α 45 και δεδομένου ότι ο μαθητής από τα Δύο Βουνά που φοιτούσε στο 1ο ΕΠΑΛ Λαμίας
έχει πάρει μεταγραφή για το 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Λαμίας και δεν υφίσταται ανάγκη μεταφοράς
του με το συγκεκριμένο δρομολόγιο (σχετ. το αριθ. Φ.27/202/06-09-2019 έγγραφο του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ
Φθιώτιδας & 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 δεκαέξι χιλιομέτρων (16 χλμ) καθημερινά.
Νέα τιμή - ημερήσιο κόστος του τμήματος 2018 ΝΕΟ 38: 37,87 €, ήτοι:
(31,56 € το αρχικό ημερ. κόστος του δρομολογίου + 6,31 προαίρεση σε ποσοστό 20 %)
(έχει εφαρμοστεί η δοθείσα έκπτωση στο διαγωνισμό σε ποσοστό 1%)

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

ΤΜΗΜΑ 45: Το δρομολόγιο του αριθ. 2346/28-04-2017 αρχικού ανοικτού διαγωνισμού, με Α/Α
τμήματος 45 (διπλό δρομολόγιο με ταξί και προσωρινό ανάδοχο τον Ευάγγελο
Κωνσταντόπουλο), με αφετηρία τις Καρυές - Λαδικού - Κομποτάδες - Φραντζή και προορισμό το
Ειδικό δημοτικό σχολείο Λαμίας & το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κωσταλεξίου (μεταφερόμενοι μαθητές 4),
τροποποιείται σε Καρυές - Λαδικού - Κομποτάδες και προορισμό το Ειδικό Δημοτικό σχολείο
Λαμίας - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κωσταλεξίου) και το Ειδικό Νηπιαγωγείο Λαμίας (μεταφερόμενοι μαθητές 4),
προκειμένου να μεταφερθεί ένας επιπλέον μαθητής από τη Λαδικού για το Ειδικό Νηπιαγωγείο
Λαμίας, σύμφωνα με το αριθ. 104/23-10-2019 έγγραφο του Ειδικού Νηπιαγωγείου Λαμίας.
Ο μαθητής από το Φραντζή, που φοιτά στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και μεταφερόταν με το συγκεκριμένο
δρομολόγιο, θα μεταφέρεται με το δρομολόγιο του τμήματος 2018 ΝΕΟ 38, όπως αυτό
τροποποιείται παραπάνω.
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ
ΟΣ

ΜΑΘΗΤ
ΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ (€)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2018 ΝΕΟ
38
Β΄

ΤΡΟΠΟΠΟ
ΙΗΣΗ

Νέο Κρίκελο
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ:
Δυό Βουνά
ΠΡΟΣΘΗΚΗ:
Φραντζή

Ειδικό Νηπιαγωγείο Λαμίας
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ:
Γοργοπόταμος
(ανταπόκριση με

λεωφορείο για 1ο ΕΠΑΛ
Λαμίας)

ΠΡΟΣΘΗΚΗ:
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Φθιώτιδας

2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ 37,87 €

ΑΡΧΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ: 31,56

ΕΥΡΩ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΚΟΣΤΟΣ 6,31

ΕΥΡΩ
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ:
37,87 ΕΥΡΩ

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΠΑΡΑΤΗΡΗ
ΣΕΙΣ

45
Α΄

ΤΡΟΠΟ
ΠΟΙΗΣΗ

Καρυές-
Λαδικού-

Κομποτάδες-
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ:

Ειδικό Δημοτικό σχολείο
Λαμίας - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ

Κωσταλεξίου
ΠΡΟΣΘΗΚΗ:

4
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟ

ΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

54,33 €
ΧΩΡΙΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΚΟΣΤΟΣ
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Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, Ειδικό Φορέα 01 073 ΚΑΕ 0821.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2102

ΘΕΜΑ 31ο: Επαναφορά τροποποιημένου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών, δημόσιων
σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, στην
αρχική του μορφή.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
272761/4064/3-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την επαναφορά του τροποποιημένου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών,

δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Φωκίδας, ΔΩ01ΜΙΤΡ: «ΜΑΓΟΥΛΑ - ΠΗΓΗ - ΚΟΥΚΟΥΡΑ - ΠΕΥΚΑΚΙ - ΕΥΠΑΛΙΟ», στην αρχική
του μορφή, όπως παρακάτω:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΔΩ01ΜΙ: «ΠΗΓΗ - ΚΟΥΚΟΥΡΑ - ΠΕΥΚΑΚΙ - ΕΥΠΑΛΙΟ, με επιστροφή»
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ΚΤΕΛ Ν.

ΦΩΚΙΔΑΣ

Α.Ε.

39,19

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2103

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 219806/3269/2-10-2019 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί ανάθεσης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών του
μουσικού σχολείου Άμφισσας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
272750/4063/3-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. πρωτ. 219806/3269/2-10-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη

Π.Ε. Φωκίδας, με την οποία ανατέθηκε στο ΚΤΕΛ Ν. Φωκίδας (ΑΦΜ 096059029 - ΔΟΥ
Άμφισσας) το δρομολόγιο μεταφοράς των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας
(δρομολόγιο επιστροφής Άμφισσα - Ιτέα), ως εξής:

Φραντζή Ειδικό Νηπιαγωγείο
Λαμίας

ΑΔΑ: ΨΥ547ΛΗ-Μ0Β
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Δρομολόγιο της αριθμ. οικ. 140579/1326/27-06-2017 διακήρυξης που αλλάζει προσωρινό
μειοδότη:

Ο κ. Χρονάς ζήτησε εξηγήσεις για την παραίτηση της Κοινοπραξίας Ταξί Δήμου Δελφών
από το δρομολόγιο, στο οποίο είχε ανακηρυχθεί μειοδότης, και για την αιτιολογία που αυτή
επικαλέστηκε, ότι δηλαδή “δεν την διευκόλυνε το ωράριο”.

Αν και συμφωνεί με την εισήγηση, ο κ. Χρονάς θέλησε να μάθει τι προβλέπεται για την
άρνηση του πρώτου μειοδότη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2104

Ο κ. Δούρος δήλωσε γενικά θετικός όσον αφορά στα μαθητικά δρομολόγια, παρά τις
στρεβλώσεις που κατά γενική ομολογία διαπιστώνονται στους σχετικούς διαγωνισμούς, “μόνο
και μόνο για να εξυπηρετηθούν απρόσκοπτα οι μετακινήσεις των μαθητών”.

Ο κ. Μπέτσιος ισχυρίστηκε πως “η ανάθεση εκτέλεσης των μαθητικών δρομολογίων
αποτελεί έναν έμμεσο τρόπο εξυπηρέτησης των τοπικών παραγόντων”.

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι κ.κ. Τασιός και Βουρδάνος, οι οποίοι ενημέρωσαν την
Επιτροπή πως “από το 2010 και εφεξής οι πιστώσεις για τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών
έχουν μειωθεί σημαντικά και η συμμετοχή των ιδιοκτητών ταξί εδραιώθηκε”.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 33ο: Χορήγηση παράτασης των συμβάσεων της πράξης: «Αποκεντρωμένες προμήθειες
τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων
2015-2016 (ΤΕΒΑ/FEAD)».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
272328/6607/3-12-2019 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 κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση των υπογεγραμμένων συμβάσεων της πράξης:

«Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και
παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 (ΤΕΒΑ/FEAD)», έως 31/12/2020.

Ο κ. Χρονάς έθεσε υπόψη της επιτροπής τα παρακάτω ζητήματα:
1. “Γιατί οι παραδόσεις των προϊόντων, όπως αυτές ορίζονται από τις υπογραφείσες

συμβάσεις, δεν έχουν ολοκληρωθεί; … Ποιος ευθύνεται;
2. Υπάρχει ανοιχτό θέμα σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες γύρω από τον μηχανισμό

διαχείρισης αυτών των τροφίμων…
Ανακατεύονται ιδιώτες, ΜΚΟ ή η Εκκλησία;
Ποιος είναι ο κατάλογος των ωφελουμένων;
Πώς καταρτίζεται και με ποια κριτήρια;”.
Ελλείψει συγκεκριμένου απολογισμού και εν αναμονή συγκεκριμένων απαντήσεων,

καταψήφισε την εισήγηση.

Ο κ. Δούρος δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό, διότι δεν έχει καμία εικόνα του διαγωνισμού.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛ.
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΝΕΟΣ ΠΡΟΣ.
ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

4
ΔΕ07ΛΕ: «ΑΜΦΙΣΣΑ-
ΣΕΡΝΙΚΑΚΙ-ΚΙΡΡΑ-
ΙΤΕΑ

58,64
ΚΤΕΛ Ν.
ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε. 58,05 1%
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Ο Αντιπρόεδρος, κ. Τασιός, έδωσε κάποιες διευκρινίσεις για τη διαδικασία που
ακολουθήθηκε στα πλαίσια του διαγωνισμού και ζήτησε σχετική ενημέρωση ανά Περιφερειακή
Ενότητα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2105

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 34ο: Ανανέωση απόσπασης - διάθεσης του με αριθμ. κυκλ. ΚΥ 9831 αυτοκινήτου στο
Δήμο Λαμιέων.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 271770/417/3-12-
2019 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος &
Υποδομών 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 ανανέωση απόσπασης - διάθεσης του με αριθμ κυκλ. ΚΥ 9831 αυτοκινήτου

στο Δήμο Λαμιέων μέχρι 31-12-2023, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “πρόκειται για επιβατικό αυτοκίνητο, που προσφέρει
υποστήριξη στην μετακίνηση υπηρεσιακών παραγόντων… Ο Δήμος Λαμίας, συνέχισε, είναι
μεγάλος δήμος και οφείλει να φροντίσει για τον εξοπλισμό του στα αναγκαία μέσα. Ένα τέτοιο
αυτοκίνητο δεν είναι δύσκολο να το προμηθευτεί…”.

Σε αυτή την βάση, δήλωσε πως διαφωνούν ως Παράταξη με την εισήγηση για
απόσπαση του αυτοκινήτου για αόριστο χρόνο και αντιπροτείνουν, προκειμένου να προμηθευτεί
ο Δήμος Λαμίας δικό του αυτοκίνητο, την παράταση απόσπασης του αυτοκινήτου της
Περιφέρειας για ένα δίμηνο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2106

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 35ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για
δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & για δαπάνες έργων, μελετών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2019, Π.Ε.
Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 271766/7699/3-12-
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:
A. Tην εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού

προϋπολογισμού (Ειδικός Φορέας 073) έτους 2019, για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν το
2019 στην Π.Ε. Εύβοιας, ως κατωτέρω:

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
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1

Δαπάνη παροχής
υπηρεσιών
επισκευής του
οχήματος με αρ. ΚΗI
5445 της Π.Ε.
Εύβοιας
Έγγραφο
260590/7397/19-11-
2019 της ΔΤΕ της
ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.0
861.01

Αμοιβές για
συντήρηση
και επισκευή
μεταφορικών
μέσων 248,00 24.800,00

5.374,76

19.177,24

2

Εργασίες
συντήρησης και
ελέγχου δομημένης
καλωδίωσης
ασθενών δικτύων
computer room της
ΠΕ Εύβοιας
19REQ005909921
2019-11-2016
Έγγραφο
265480/157/25-11-
2019 του τμ.
Πληροφορικής της
ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.0
869.01

Αμοιβές για
συντήρηση
και επισκευή
λοιπού
εξοπλισμού

2.001,36 35.000,00

28.251,31

4.747,33

3

Δαπάνη
Συντήρησης-
συνέχισης
λειτουργίας Δικτύου
καταγραφής
αιωρούμενων
σωματιδίων ΡΜ10
στην ατμόσφαιρα για
το έτος 2019
Για το έτος 2020
1.300,00€
Για το έτος 2021
1.300,00€
19REQ005916217
Έγγραφο
4596/260550/28-11-
2019 της Δ/νσης
Περιβάλλοντος &
Χωρικού
Σχεδιασμού της ΠΣΕ

02.02.073.0
899.01

Λοιπές
δαπάνες και
ειδικές
αμοιβές

1.300,00 100.445,00

91.636,52

7.508,48

4

Προμήθεια
ανταλλακτικών,
υλικών για την
επισκευή –
συντήρηση του ΚΗΙ
5445 της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της
Π.Ε.

02.02.073.1
321.01

Προμήθεια
ειδών
συντήρησης
επισκευής
μεταφορικών
μέσων ξηράς

748,96 13.730,00 1.053,00 11.928,04

5

Επιστροφή
προστίμου στον
στην εταιρεία
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΗΣ
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑ
ΝΙΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ

02.02.073.3
199.01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

6.039,50 227.123,25

18.777,10

202.306,65
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ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΑΕ»
με ΑΦΜ 094026771
βάσει τυπ’
αριθμ.15060,15068,
15069,15070,15071,
15072 /03-04-2019
εγγράφου της ΑΑΔΕ

ΣΥΝΟΛΟ 10.337,82 401.098,25 145.092,69 245.667,74

Β. Την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, πιστοποιήσεις - λογαριασμούς έργων,
μελετών (Ε.Φ. 02071), ως εξής:

α/α Τίτλος Έργου ΠΟΣΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΑΕ

1 δαπάνη παρ. υπηρ. επισκευής του ME 123055
(Φορτωτής), (CATERPILLAR) της ΔΤΕτης Π.Ε.
Εύβοιας που είναι εντ.στο υποέργο «Προμήθεια
ανταλ.& εργασίες συντηρ. οχ.& μηχ εξ
2016ΕΠ56600009 ΣΑΕΠ566
Έγγραφο 258025/7312/15-11-2019 της ΔΤΕ
της Π.Ε. Εύβοιας

248,00
02.02.071.9459

2 δαπάνη παρ. υπηρ. επισκευής του ME 111638
(Ισοπεδωτής), της ΔΤΕτης Π.Ε. Εύβοιας που
είναι εντ.στο υποέργο «Προμήθεια ανταλ.&
εργασίες συντηρ.οχ.& μηχ εξ 2016ΕΠ56600009
ΣΑΕΠ566
Έγγραφο 262730/7456/21-11-2019 της ΔΤΕ
της Π.Ε. Εύβοιας

310,00
02.02.071.9459

3

δαπάνη παρ. υπηρ. επισκευής του ΚΗΗ6117
(Εκχιον/κο-Χορτ/πτικο), της ΔΤΕτης Π.Ε.
Εύβοιας που είναι εντ.στο υποέργο «Προμήθεια
ανταλ.& εργασίες συντηρ.οχ.& μηχ εξ
2016ΕΠ56600009 ΣΑΕΠ566
Έγγραφο 258044/7314/15-11-2019 της ΔΤΕ
της Π.Ε. Εύβοιας

186,00 02.02.071.9459

4

δαπάνη προμήθειας ανταλκών, υλικών για το
ME 111638 (Ισοπεδωτής), της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Εύβοιας που είναι ενταγμένο
στο υποέργο «Προμήθεια ανταλλακτικών και
εργασίες συντήρησης οχημάτων &
μηχανολογικού εξοπλισμού ΠΕΕΥΒΟΙΑΣ 2018-
2019 ΣΑΕΠ 566

Έγγραφο 262722/7455/21-11-2019 της ΔΤΕ
της Π.Ε. Εύβοιας

1.031,68 02.02.071.9459

5

δαπάνη προμήθειας ανταλκών, υλικών για το
ΚΗΗ 6117 (Εκχιον/κο-Χορτ/πτικο), της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας που είναι
ενταγμένο στο υποέργο «Προμήθεια
ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης
οχημάτων & μηχανολογικού εξοπλισμού ΠΕ
ΕΥΒΟΙΑΣ 2018-2019 ΣΑΕΠ 566

Έγγραφο 258040/7313/15-11-2019 της ΔΤΕ
της Π.Ε. Εύβοιας

338,52 02.02.071.9459

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2107
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ΘΕΜΑ 36ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2019,
(Ειδικός Φορέας 073) για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
272313/4057/3-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

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

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

Η δαπάνη αφορά
την ανάθεση
υπηρεσίας

ανανέωσης της
Συντήρησης και
συνέχιση της

Λειτουργίας Δικτύου
καταγραφής
αιωρούμενων

σωματιδίων PM10
της ατμόσφαιρας της

για τρία χρόνια
(2019-2020-2021)
με ετήσιο κόστος
1.612,00 ευρώ

02.04.073.0899.01
Λοιπές

δαπάνες και
ειδικές αμοιβές

1.612,00 47.894,60 46.006,83 275,77

2.

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια

διαφόρων υλικών
(χαλί, ηλεκτρική
σκούπα και

αερόθερμου) για την
κάλυψη των
αναγκών του
Γραφείου του

Αντιπεριφερειάρχη
της Π.Ε. Φωκίδας

02.04.073.1699.01 Λοιπές
προμήθειες 443,98 11.785,45 3.252,62 8.088,85

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 2.055,98 59.680,05 49.259,45 8.364,62

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2108

ΘΕΜΑ 37ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2019,
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 271780/6594/3-12-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕΙΣ ΕΤΟΥΣ

2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Πληρωμή δαπάνης για
προμήθεια και
εγκατάσταση αντλιοτικού
συγκροτήματος για την
αντιμετώπιση
πλημμυρικών
φαινομένων κατά την
διάρκεια του χειμώνα
στη Κωπαΐδα, σύμφωνα
με τον Ν.4075/2012,
άρθρο 58 παρ. 8 και
Ν.4250/14 άρθρο 13.

02.05.073.54
29 01

Λοιπές Γεωργικές
δαπάνες (Ο.Κ) 24.800,00 1.221.364,82 1.187.442,71 33.922,11

2

Πληρωμή δαπάνης στη
ΑΝΝΑ ΤΖΑΝΟΥ,
σύμφωνα με την
546/2018 δικαστική
απόφαση του
Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λαμίας και
σύμφωνα με το Ν.
3068/2002- ΦΕΚ Α
274/14-11-2002

02.05.073.08
92 01

Πάσης φύσεως
δαπάνες σε
εκτέλεση
δικαστικών
αποφάσεων η
συμβιβαστικών
πράξεων

5.292,67 97.000,00 55.939,29 41.060,71

3

Κάλυψη δαπάνης για
συντήρηση-συνέχιση
λειτουργίας δικτύου
καταγραφής
αιωρούμενων
σωματιδίων PM10 στη
ατμόσφαιρα στο
Διοικητήριο στη
Λιβαδειά,για το
2019 ,2020,2021, για
κάθε έτος 4.836,00 €,
σύμφωνα με την
ΚΥΑ14122/549/Ε.103(
488/Β/ 2011) και το
Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

01.05.073.08
99.01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

4.836,00 66.717,00 39.194,00 27.523,00

4

Αμοιβή στο Δικηγόρο
που θα οριστεί για την
υπόθεση ΜΑΡΙΑΣ
ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ, στη δικάσιμο
16-01-20, σύμφωνα με
τον Ν.3852/10 άρθρο
176 παρ.1, άρθρο 72 και
Ν. 4194/2013, άρθρο 58

02.05.073.08
71 .01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 451,36 42.000,00 21.472,60 20.527,40

5

Αμοιβή στο Δικηγόρο
που θα οριστεί για την
υπόθεση
Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-
ΓΕΡ. Ε.ΚΟΣΣΟΒΑΣ
Ο.Ε- ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ
Α.Τ.Ε , στη δικάσιμο 15-
01-20, σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 άρθρο 176
παρ.1, άρθρο 72 και Ν.
4194/2013, άρθρο 58

02.05.073.08
71 .01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 621,24 42.000,00 21.923,96 20.076,04

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 36.001,27 1.427.081,82 1.304.499,96 122.581,86 2000,00

Σχετικά με την εξειδίκευση της δαπάνης με α/α 1, ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “σε αυτήν
εμπεριέχεται και η ενίσχυση του ηλεκτρικού αντλιοστασίου στην Αλίαρτο, που είναι το μοναδικό
σύστημα για την αποστράγγιση της Κωπαΐδας και την αντιμετώπιση των πλημμυρικών
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φαινομένων μέσα στον χειμώνα…”. Επισημαίνοντας την ανεπάρκεια του συστήματος, που
πρέπει να αντιμετωπισθεί άμεσα, δήλωσε πως συμφωνεί με την εισήγηση.

Ο κ. Σανιδάς ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής πως υπάρχουν αρκετά ανενεργά
αντλιοστάσια, ενώ ο κ. Μπέτσιος ζήτησε να εκπονηθεί σχετική μελέτη και να γίνει μια πρόβλεψη
για την Κωπαΐδα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2109

ΘΕΜΑ 38ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2019,
(Ειδικός Φορέας 073) & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, Οικονομικού Έτους
2019, (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 272595/7892/3-12-
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:
A. Την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών,

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

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη εκτύπωσης 250
(διακόσια πενήντα)
διπλωμάτων Γεωργικού
Ελκυστήρα για τις ανάγκες
του Τμήματος Φυτικής &
Ζωικής Παραγωγής- Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε.
Φθιώτιδας

Έγγραφο 21041/269449/29-
11-2019 Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Π.Ε. Φθιώτιδας

02.01.073.0843.
01

Εκδόσεις-
εκτυπώσεις-
βιβλιοδεσία

(περιλαμβάνεται και
η προμήθεια
χαρτιού)

500,00

2

Δαπάνη εκτύπωσης 1000
(χίλια) Εντύπων Αδειών
Κυκλοφορίας Γεωργικών
Μηχανημάτων για τις
ανάγκες του Τμήματος
Φυτικής & Ζωικής
Παραγωγής- Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε.
Φθιώτιδας

Έγγραφο 21040/269445/29-
11-2019 Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Π.Ε. Φθιώτιδας

02.01.073.0843.
01

Εκδόσεις-
εκτυπώσεις-
βιβλιοδεσία

(περιλαμβάνεται και
η προμήθεια
χαρτιού)

500,00 26.779,07 17.400,00 9.379,07

3

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε. στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (Τμήμα Α΄
Μονομελές)-(προσφυγή
Θεοφάνη Ραχούτη)

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

383,16
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Έγγραφο 222029/1168/3-12-
2019 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

4

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε. στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (Τμήμα Α΄
Μονομελές)-(αγωγή Ελένης
χας Γεωργίου Κουστούκη)

Έγγραφο 222035/1169/3-12-
2019 Νομικής Υπηρεσίας
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

576,60

5

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της Π.Σ.Ε.
στο Τριμελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας
(προσφυγή “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΒΑΜΒΑΚΟΠΙΤΑΣ-
ΣΠΟΡΕΛΕΙΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΕ”)

Έγγραφο 244202/1865/20-
02-2018 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
02

Αμοιβές φυσικών
προσώπων

251,72 58.994,32 41.550,00 17.444,32

6

Δαπάνη για την παροχή
Τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών για την
μετεγκατάσταση
Διευθύνσεων της Π.Σ.Ε. στο
πρώην Κτηνιατρικό
Εργαστήριο (θέση
“Πελαργοί”)

Έγγραφο 262648/1830/21-
11-2019 Δ/νσης Διαφάνειας
& Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

19REQ005889498 2019-11-
21

02.01.073.0869.
01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού

εξοπλισμού

6.537,28 60.000,00 38.498,84 21.501,16

7

Δαπάνη αποζημίωσης
στην Αικατερίνη Τζοβανάκη
και λοιποί σύμφωνα με την
αριθμ 42/2019 Απόφαση
Διαταγής πληρωμής
μισθωμάτων Μονομελούς
Πρωτοδικείου Λαμίας

Έγγραφο 247298/1279/22-
11-2019 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

02.01.073.0892.
01

Πάσης φύσεως
δαπάνες σε εκτέλεση

δικαστικών
αποφάσεων ή
συμβιβαστικών

πράξεων 4.543,56

8

Δαπάνη αποζημίωσης
εξωδικαστικού
συμβιβασμού στον
Πνευματικό Αρχέλαο για
υλικές ζημιές που υπέστη
λόγω τροχαίου
ατυχήματος.

Η από 11/11/2019 αίτηση
του ανωτέρω

02.01.073.0892.
01

Πάσης φύσεως
δαπάνες σε εκτέλεση

δικαστικών
αποφάσεων ή
συμβιβαστικών

πράξεων 375,00

9

Δαπάνη δικαστικών
εξόδων στην “ΠΥΛΩΝ Α.Ε.”
σύμφωνα με την αριθμ.
Α625/2019 απόφαση του
Διοικητικού Εφετείου
Πειραιά (Τμήμα Δ΄Τριμελές)

Έγγραφο 90784/509/24-10-
2019 Νομικής Υπηρεσίας

02.01.073.0892.
01

Πάσης φύσεως
δαπάνες σε εκτέλεση

δικαστικών
αποφάσεων ή
συμβιβαστικών

πράξεων 576,00 40.653,04 33.098,89 7.554,15
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Β. 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 2110

ΘΕΜΑ 39ο: Εξειδίκευση πίστωσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας
073), οικονομικού έτους 2019, που αφορούν μισθοδοσία προσωπικού ΙΔΟΧ και αμοιβή
πληρεξουσίου δικηγόρου, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 272672/4744/3-12-
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 δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός

Φορέας 073), που αφορούν μισθοδοσία προσωπικού ΙΔΟΧ και αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου
για τη νομική εκπροσώπηση της Π.Σ.Ε - Π.Ε. Ευρυτανίας, κατά το οικονομικό έτος 2019, ως
κατωτέρω:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙ

Σ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Η δαπάνη αφορά τη
μισθοδοσία
προσωπικού (12
ατόμων) με σχέση
εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου
χρόνου διάρκειας

03.073.
0342.01

Αμοιβές
Προσωπικού
με σχέση
εργασίας
ιδιωτικού
δικαίου

ορισμένου

1.000,00 85.500,00 73.000,00 11.500,00

Π.Σ.Ε.

10

Δαπάνη προμήθειας ενός
(1) πολυμηχανήματος
(φωτοαντιγραφικού) για τις
ανάγκες της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας &
Αλιευτικής Πολιτικής

Έγγραφο 265587/937/26-11-
2019 Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας & Αλιευτικής
Πολιτικής

19REQ005909797 2019-11-
26

02.01.073.1713.
01

Προμήθεια
γραφομηχανών.
μηχανημάτων

φωτοαντιγραφικής
κλπ μηχανών
γραφείου

2.852,00 7.000,00 0,00 7.000,00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 17.095,32

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη για την εκτέλεση
“ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Ε.Ο.
ΜΠΡΑΛΛΟΥ-ΑΜΦΙΣΣΑΣ”
Χρηματοδότηση: Σ.Α.-Μ071

02.01.071.9362.
01

Μελέτες και
έρευνες για

εκτέλεση έργων 89.563,79 559.589,23 339.589,23 220.000,00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 89.563,79
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δύο (2) μηνών, που
θα προσληφθούν
για την
αντιμετώπιση
κατεπειγουσών,
εποχικών και
πρόσκαιρων
αναγκών της
Π.Ε.Ευρυτανίας,
σύμφωνα με την
αριθμ. 282/2019
απόφαση του
Περιφερειακού
Συμβουλίου Π.Σ.Ε.
για τα έτη 2019-
2020.
Έτος
2019:1.000,00
Έτος
2020:26.000,00
Σύνολο:27.000,00

χρόνου
(ΙΔΟΧ) γενικά

2

Η δαπάνη αφορά
τις εισφορές σε
ασφαλιστικούς
οργανισμούς για τη
μισθοδοσία
προσωπικού (12
ατόμων) με σχέση
εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου
χρόνου διάρκειας
δύο (2) μηνών που
θα προσληφθούν
για την
αντιμετώπιση
κατεπειγουσών,
εποχικών και
πρόσκαιρων
αναγκών της
Π.Ε.Ευρυτανίας,
σύμφωνα με την
αριθμ.282/2019
απόφαση του
Περιφερειακού
Συμβουλίου Π.Σ.Ε.
για τα έτη 2019-
2020.
Έτος 2019:500,00
Έτος
2020:7.500,00
Σύνολο:8.000,00

03.073.
0352.01

Εισφορές σε
ασφαλιστικού

ς
οργανισμούς
Προσωπικού
με σχέση
εργασίας
ιδιωτικού
δικαίου

ορισμένου
χρόνου

(ΙΔΟΧ) γενικά

500,00 30.500,00 25.000,00 5.000,00

3

Η δαπάνη αφορά
πληρωμή αμοιβής
πληρεξούσιου
δικηγόρου της
Π.Σ.Ε-
Π.Ε.Ευρυτανίας για
την εκπροσώπησή
της στο Τριμελές
Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λαμίας
(Α’ τμήμα) στη

03.073.
0871.01

Αμοιβές
Φυσικών

Προσώπων
782,44 18.400,00 14.719,56 2.898,00
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δικάσιμο της 9-1-
2019 ή σε κάθε μετ’
αναβολή ορισθείσα,
με την εντολή να
αποκρούσει την
από 18/6/2014
(αριθ. καταθ.60/12-
6-2014) αγωγή της
Κωνσταντίας
Σβερώνη και
λοιπών,
συντάσσοντας
προτάσεις,
προβάλλοντας
ενστάσεις και
ισχυρισμούς και
γενικά να πράξει τα
απαραίτητα για την
υπεράσπιση της
υποθέσεως.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2111

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση της 8ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους 2019, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 7845/3-12-2019
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 8η 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 δήλωσε πως “η συγκεκριμένη τροποποίηση είναι τυπικό δείγμα μίζερης
διαχείρισης, με την οποία η Περιφερειακή Αρχή δείχνει ικανοποιημένη και αδιαμαρτύρητα
αποδέχεται το πλαίσιο λειτουργίας της Περιφέρειας, που διαμορφώνεται από την κυβερνητική
πολιτική. Σχετίζεται με την μεταφορά κονδυλίων από κωδικό σε κωδικό και με την αξιοποίηση του
όποιου αποθεματικού… Μοναδική αξιόλογη περίπτωση αφορά την Π.Ε Βοιωτίας, όπου στον
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων αυξάνεται ο ΚΑΕ εσόδου 9473 «Υπουργείο Γεωργίας»
κατά 194.000,00 € και ισόποσα αυξάνεται ο ΚΑΕ εξόδου 9473 «Υπουργείο Γεωργίας», για
κάλυψη δαπανών εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου της χώρας”.

Ο ίδιος θύμισε, επίσης, πως ως Παράταξη έχουν 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 τη δήθεν επιχειρηματική δραστηριότητα, χωρίς να
προσφέρει στον λαό τα έργα και τις υπηρεσίες που χρειάζεται”.

Στη βάση αυτών, η “Λαϊκή Συσπείρωση” καταψηφίζει και την συγκεκριμένη τροποποίηση,
που είναι “διαχειριστικού χαρακτήρα και αποσκοπεί στην κάλυψη στοιχειωδών λειτουργικών
αναγκών της Περιφέρειας…”.
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Ο κ. Μπέτσιος δήλωσε πως ψηφίζει λευκό. Η θέση της Παράταξης του θα διατυπωθεί
στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου και θα εισαχθεί το συγκεκριμένο θέμα για
συζήτηση και λήψη απόφασης.

Ομοίως ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε λευκό.
Ο κ. Δούρος έδωσε θετική ψήφο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 2112

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

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Αναστάσιος Χρονάς

Νικόλαος Μπέτσιος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

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

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου

Αριθ
.

Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομετ
ρική

απόστασ
η σε m

Μεταφο
ρικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμενη

τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίηση
ς

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος

Προγενέστερ
ες

Αποφάσεις
Ο.Ε.

Επανακοστολ
ογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμεν
ο συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

1

32
ΘΗΒΑ-ΑΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ-ΡΙΤΣΩΝΑ
& ΕΠΙΣΤΡ.

2 62900 ΤΑΞΙ 0 133,58 € 85,49 € 36,00%

ΚΤΕΛ-
ΘΗΒΑΣ 128,24 €

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

32

ΒΑΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ-
ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ-
ΡΙΤΣΩΝΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 58200 ΤΑΞΙ 0 36,00% 124,70 € 79,81 € 2147/2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

32

ΒΑΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ-
ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ-
ΔΗΛΕΣΗ-ΡΙΤΣΩΝΑ
& ΕΠΙΣΤΡ.

2 73000 ΤΑΞΙ 0 36,00% 153,30 € 98,11 € 283/2019

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

32

ΒΑΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ-
ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ-
ΔΗΛΕΣΗ-ΡΙΤΣΩΝΑ
& ΕΠΙΣΤΡ.

2 81300 ΤΑΞΙ 0 36,00% 168,98 € 108,15 € 506/2019,
750/2019

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

32

ΒΑΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ-
ΘΗΒΑ-ΑΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ-ΡΙΤΣΩΝΑ
& ΕΠΙΣΤΡ.

2 71800 ΤΑΞΙ 0 36,00% 151,04 € 96,67 €
ΜΠΑΙΝΕΙ Η
ΘΗΒΑ (ΟΔΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ 4)
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α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου

Αριθ
.

Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομετ
ρική

απόστασ
η σε m

Μεταφο
ρικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμενη

τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίηση
ς

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος

Προγενέστερ
ες

Αποφάσεις
Ο.Ε.

Επανακοστολ
ογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμεν
ο συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

2

165 ΑΜΠΟΥΡΙΑ-ΡΟΒΙΕΣ
& ΕΠΙΣΤΡ. 2 4500 ΤΑΞΙ 0 23,20 € 21,81 € 5,99%

ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ
32,72 €

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

165
ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ
ΡΟΒΙΩΝ-ΡΟΒΙΕΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 5000 ΤΑΞΙ 0 5,99% 24,16 € 22,71

ΒΓΑΙΝΕΙ Η
ΑΜΠΟΥΡΙΑ
ΜΠΑΙΝΕΙ Ο
ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ
ΡΟΒΙΩΝ

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου

Αριθ
.

Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομετ
ρική

απόστασ
η σε m

Μεταφο
ρικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμενη

τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίηση
ς

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος

Προγενέστερ
ες

Αποφάσεις
Ο.Ε.

Επανακοστολ
ογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμεν
ο συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

3

389 ΜΕΤΟΧΙ-ΚΑΡΥΣΤΟΣ
& ΕΠΙΣΤΡ. 2 5300 ΤΑΞΙ 0 24,92 € 12,21 € 51,00%

ΚΟΥΦΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 18,32 €

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

389 ΜΕΤΟΧΙ-ΚΑΡΥΣΤΟΣ
& ΕΠΙΣΤΡ. 2 6100 ΤΑΞΙ 0 51,00% 26,22 € 12,85 €

ΑΙΤΗΣΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΛΟΓΩ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΑΣ

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου

Αριθ
.

Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομετ
ρική

απόστασ
η σε m

Μεταφο
ρικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμενη

τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίηση
ς

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος

Προγενέστερ
ες

Αποφάσεις
Ο.Ε.

Επανακοστολ
ογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμεν
ο συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων

Αιτιολογία
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προαιρέσεως

4

535
ΤΟΠΙΚΑ
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ &
ΕΠΙΣΤΡ.. -2

2 2500 ΤΑΞΙ 0 19,42 € 19,23 € 0,98%

ΚΑΚΑΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28,85 €

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

535
ΤΟΠΙΚΑ
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ &
ΕΠΙΣΤΡ.. -2

2 3100 ΤΑΞΙ 0 0,98% 20,56 € 20,36 € 715/2018,
2149/2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

535
ΤΟΠΙΚΑ
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ &
ΕΠΙΣΤΡ.. -2

2 4750 ΤΑΞΙ 0 0,98% 23,68 € 23,45 €

ΑΙΤΗΣΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΛΟΓΩ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΑΣ,ΠΡΟ
ΣΘΗΚΗ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΗΠ
ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου

Αριθ
.

Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομετ
ρική

απόστασ
η σε m

Μεταφο
ρικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμενη

τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίηση
ς

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος

Προγενέστερ
ες

Αποφάσεις
Ο.Ε.

Επανακοστολ
ογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμεν
ο συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

5

554 ΜΕΤΟΧΙ-ΧΑΛΚΙΔΑ
& ΕΠΙΣΤΡ. 2 69200 ΤΑΞΙ 0 155,82 € 90,38 € 42,00%

ΜΑΣΤΡΟΓΙ
ΑΝΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
135,57 €

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

554

ΜΕΤΟΧΙ-
ΧΑΛΚΙΔΑ(ΒΑΘΡΟΒ
ΟΥΝΙ)-
ΡΙΤΣΩΝΑ(ΕΚΠΑΙΔ.
ΑΛΦΑ) & ΕΠΙΣΤΡ.

2 73800 ΤΑΞΙ 0 42,00% 164,52 € 95,42 € 2146/18

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΔΑ: ΨΥ547ΛΗ-Μ0Β
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554

ΜΕΤΟΧΙ-
ΧΑΛΚΙΔΑ(ΒΑΘΡΟΒ
ΟΥΝΙ)-
ΡΙΤΣΩΝΑ(ΕΚΠΑΙΔ.
ΑΛΦΑ) & ΕΠΙΣΤΡ.

2 77500 ΤΑΞΙ 0 42,00% 171,50 € 99,47 € 2437/18

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

554
ΜΕΤΟΧΙ-
ΡΙΤΣΩΝΑ(ΕΚΠΑΙΔ.
ΑΛΦΑ) & ΕΠΙΣΤΡ.

2 68500 ΤΑΞΙ 0 42,00% 154,08 € 89,37 €

ΒΓΑΙΝΕΙ Η
ΧΑΛΚΙΔΑ (ΕΔΡΑ
ΕΕΕΕΚ ΣΤΟ

ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ)

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου

Αριθ
.

Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομετ
ρική

απόστασ
η σε m

Μεταφο
ρικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμενη

τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίηση
ς

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος

Προγενέστερ
ες

Αποφάσεις
Ο.Ε.

Επανακοστολ
ογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμεν
ο συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

6

698 ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-
ΕΡΕΤΡΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 2 2700 ΤΑΞΙ 0 19,80 € 11,50 € 41,92%

ΑΛΕΞΟΠΟΥ
ΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ
17,25 €

*Το νέο
ημερήσιο
συμβατικό
κόστος θα
έπρεπε να

διαμορφωθεί
στα 17,32 αλλα
γίνεται χρήση
του μέγιστου
επιτρεπόμενου
συμβατικού
κόστους λόγω
προαιρέσεως

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

698 ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-
ΕΡΕΤΡΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 2 9000 ΤΑΞΙ 0 41,92% 29,70 € 17,25 € 715/18,

2149/18

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΔΑ: ΨΥ547ΛΗ-Μ0Β
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698
ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-ΑΓ.
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΕΡΕΤΡΙΑ
& ΕΠΙΣΤΡ.

2 8000 ΤΑΞΙ 0 41,92% 29,82 € 17,25 €

ΜΠΑΙΝΕΙ Ο
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ.
ΙΩΑΝΝΗΣ

( ΜΑΛΑΚΩΝΤΑ)

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου

Αριθ
.

Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομετ
ρική

απόστασ
η σε m

Μεταφο
ρικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμενη

τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίηση
ς

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος

Προγενέστερ
ες

Αποφάσεις
Ο.Ε.

Επανακοστολ
ογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμεν
ο συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

7

760

ΩΡΟΠΟΣ-
ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΠΑΝΤΕΙΧΙ-ΧΑΛΚΙΔΑ
& ΕΠΙΣΤΡ.

2 ΤΑΞΙ 0 75,74 € 74,98 € 1,00%

ΜΠΑΣΙΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ 112,47 €

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

760

ΩΡΟΠΟΣ-
ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΠΑΝΤΕΙΧΙ-ΒΑΘΥ-
ΧΑΛΚΙΔΑ-
ΔΡΟΣΙΑ(ΕΔΡΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ) &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 40700 ΤΑΞΙ 0 1,00% 92,34 € 91,42 € 42/18

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

760

ΩΡΟΠΟΣ-
ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΠΑΝΤΕΙΧΙ-ΧΑΛΚΙΔΑ
& ΕΠΙΣΤΡ.

2 46800 ΤΑΞΙ 0 1,00% 103,87 € 102,83 € 576/18

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

760

ΩΡΟΠΟΣ-
(ΚΑΛΑΜΟΣ,ΣΥΚΑΜ
ΙΝΟ,ΣΚΑΛΑ)-
ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΠΑΝΤΕΙΧΙ-
ΡΙΤΣΩΝΑ(ΕΚΠΑΙΔ.
ΑΛΦΑ) & ΕΠΙΣΤΡ.

2 49000 ΤΑΞΙ 0 1,00% 108,36 € 107,28 € 2146/18

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΔΑ: ΨΥ547ΛΗ-Μ0Β
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760

ΩΡΟΠΟΣ -
(ΣΥΚΑΜΙΝΟ)-
ΔΗΛΕΣΙ-ΜΟΡΦΑ-
ΡΙΤΣΩΝΑ(ΕΚΠΑΙΔ.
ΑΛΦΑ) & ΕΠΙΣΤΡ.

2 26200 ΤΑΞΙ 0 1,00% 64,84 € 64,19 €

ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΟΙ
ΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΔΗΛΕΣΙ ,
ΜΟΡΦΑ ΚΑΙ
ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΟΙ
ΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΚΑΛΑΜΟΣ ,
ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΠΑΝΤΕΙΧΙ ΚΑΙ Η
ΣΚΑΛΑ ΩΡΟΠΟΥ

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου

Αριθ
.

Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομετ
ρική

απόστασ
η σε m

Μεταφο
ρικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμενη

τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίηση
ς

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος

Προγενέστερ
ες

Αποφάσεις
Ο.Ε.

Επανακοστολ
ογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμεν
ο συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

8

827

ΑΥΛΩΝΑΡΙ-
ΛΟΦΙΣΚΟΣ-
ΔΑΦΝΗ-
ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ (ΟΛΟ)

1 10300 ΤΑΞΙ 0 17,08 € 9,95 € 41,74%

ΠΑΡΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤ

ΙΝΟΣ
14,93 €ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

827
ΑΥΛΩΝΑΡΙ-
ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ -ΣΥΚΙΕΣ
(ΟΛΟ)

1 9300 ΤΑΞΙ 0 41,74% 16,14 € 9,40 €
ΜΠΑΙΝΕΙ Ο
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΣΥΚΙΕΣ

Πίνακας αποτύπωσης των τροποποιήσεων και των διορθώσεων των δρομολογίων με μισθωμένα ΤΑΞΙ κατά το σχολικό έτος 2019-2020 των οριστικών
αναδόχων της Διαπραγμάτευσης της 12ης Οκτωβρίου 2017 για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε. Εύβοιας όπως εγκρίθηκαν με την αρ. 19/2018 πράξη επιτρόπου

του ελεγκτικού συνεδρίου

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου

Αριθ
.

Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομετ
ρική

απόστασ
η σε m

Μεταφο
ρικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμενη

τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίηση
ς

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε

€

Ανάδοχος

Προγενέστερ
ες

Αποφάσεις
Ο.Ε.

Επανακοστολ
ογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο
συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία
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9

368
ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ-

METOXI-ΚΑΡΥΣΤΟΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 21100 ΤΑΞΙ 0,00 € 56,26 € 37,69 € 33,01%

ΚΟΥΦΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 56,54 €

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

368 ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ-
ΚΑΡΥΣΤΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 2 21200 ΤΑΞΙ 0,00 € 33,01% 56,45 € 37,82 € 2146/18

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

368
ΠΑΝΟΧΩΡΙ

ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ-
ΚΑΡΥΣΤΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

2 25000 ΤΑΞΙ 0,00 € 33,01% 65,84 € 44,11 €

ΑΙΤΗΣΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΛΟΓΩ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΑΣ

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

συνεδρίου

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου

Αριθ
.

Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομετ
ρική

απόστασ
η σε m

Μεταφο
ρικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμενη

τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίηση
ς

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε

€

Ανάδοχος

Προγενέστερ
ες

Αποφάσεις
Ο.Ε.

Επανακοστο
λογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο
συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

10

126 ΚΕΡΑΣΙΑ-ΑΓ.ΑΝΝΑ &
ΕΠΙΣΤΡ. 2 13300

ΜΙΚ.
ΛΕΩΦΟΡ

ΕΙΟ
7,04 € 47,88 € 47,88 € 0,00%

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ Ν.
ΕΥΒΟΙΑΣ

71,82
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

126 ΚΕΡΑΣΙΑ-ΑΓ.ΑΝΝΑ &
ΕΠΙΣΤΡ. 2 13200

ΜΙΚ.
ΛΕΩΦΟΡ

ΕΙΟ
0,00 € 0,00% 41,49 € 41,49 €

ΝΑ ΒΓΕΙ Η
ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΙ Η

ΣΧΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΝΗΠ
ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
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α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου

Αριθ
.

Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομετ
ρική

απόστασ
η σε m

Μεταφο
ρικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμενη

τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίηση
ς

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε

€

Ανάδοχος

Προγενέστερ
ες

Αποφάσεις
Ο.Ε.

Επανακοστο
λογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο
συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

11

732 ΚΟΥΤΟΥΜΟΥΛΑ-
ΔΥΣΤΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 2 3000

ΜΙΚ.
ΛΕΩΦΟΡ

ΕΙΟ
7,04 42,98 42,98 0

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ Ν.
ΕΥΒΟΙΑΣ

64,47

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

732 ΚΟΥΤΟΥΜΟΥΛΑ-
ΔΥΣΤΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 2 3000

ΤΑΞΙ ΑΝΩ
ΤΩΝ 4ων
ΘΕΣΕΩΝ

0 0 20,38 20,38 1799/19

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

732 ΚΟΥΤΟΥΜΟΥΛΑ-
ΔΥΣΤΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 2 1700 ΤΑΞΙ 0 0 17,92 € 17,92 € ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ

ΤΑΞΙ

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου

Αριθ
.

Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομετ
ρική

απόστασ
η σε m

Μεταφο
ρικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμενη

τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίηση
ς

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε

€

Ανάδοχος

Προγενέστερ
ες

Αποφάσεις
Ο.Ε.

Επανακοστο
λογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο
συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

12

858
ΤΡΑΧΗΛΙ-

ΠΑΡΑΜΕΡΙΤΕΣ-ΑΓΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

2 10200
ΜΙΚ.

ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

7,04 42,99 42,99 0

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ Ν.
ΕΥΒΟΙΑΣ

64,49

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

858
ΤΡΑΧΗΛΙ-

ΠΑΡΑΜΕΡΙΤΕΣ-ΑΓΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

2 11000
ΤΑΞΙ ΑΝΩ
ΤΩΝ 4ων
ΘΕΣΕΩΝ

0 0 36,34 36,34 1799/19

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
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858
ΤΡΑΧΗΛΙ-

ΠΑΡΑΜΕΡΙΤΕΣ-ΑΓΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

2 11000 ΤΑΞΙ 0 0 36,34 36,34 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ
ΤΑΞΙ

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

Αριθ
.

Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομετ
ρική

απόστασ
η σε m

Μεταφο
ρικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμενη

τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίηση
ς

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε

€

Ανάδοχος

Προγενέστερ
ες

Αποφάσεις
Ο.Ε.

Επανακοστολ
ογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο
συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

13

984 ΑΧΛΑΔΕΡΗ-ΝΕΟΧΩΡΙ
& ΕΠΙΣΤΡ. 2 7600 ΤΑΞΙ 0 29,06 € 29,00 € 0,21%

ΚΑΡΑΤΖΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 43,50 €

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

984 ΣΥΚΙΕΣ -ΝΕΟΧΩΡΙ &
ΕΠΙΣΤΡ. 2 8500 ΤΑΞΙ 0 0,21% 30,76 € 30,70 €

ΒΓΑΙΝΕΙ Η
ΑΧΛΑΔΕΡΗ

ΜΠΑΙΝΟΥΝ 3
ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ
ΣΥΚΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΔΣ ΣΥΚΙΩΝ ΚΑΙ

ΤΟ ΝΗΠ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ .

ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΥΠΑΡΧΕΙ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου

Αριθ
.

Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομετ
ρική

απόστασ
η σε m

Μεταφο
ρικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμενη

τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίηση
ς

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε

€

Ανάδοχος

Προγενέστερ
ες

Αποφάσεις
Ο.Ε.

Επανακοστολ
ογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο
συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

Αιτιολογία
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δικαιωμάτων
προαιρέσεως

14

1018
ΠΕΤΡΙΕΣ - ΛΕΠΟΥΡΑ &

ΕΠΙΣΤΡ. (ΕΔΡΑ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜ ΣΧΟΛ)

2 6800 ΤΑΞΙ 0 27,56 € 24,50 € 11,10%

ΔΑΡΔΟΥΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 36,75 €

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

1018

ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ-
ΠΕΤΡΙΕΣ - ΛΕΠΟΥΡΑ &

ΕΠΙΣΤΡ. (ΕΔΡΑ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜ ΣΧΟΛ)

2 11100 ΤΑΞΙ 0 11,10% 35,68 € 31,72 €
ΜΠΑΙΝΕΙ Ο

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΟΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου

Αριθ
.

Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομετ
ρική

απόστασ
η σε m

Μεταφο
ρικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμενη

τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίηση
ς

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε

€

Ανάδοχος

Προγενέστερ
ες

Αποφάσεις
Ο.Ε.

Επανακοστολ
ογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο
συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

15

1024 ΠΑΠΑΔΕΣ-ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
& ΕΠΙΣΤΡ.-1 2 11600 ΤΑΞΙ 0 37,26 € 37,00 € 0,70%

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ 55,50 €

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

1024 ΠΑΠΑΔΕΣ-ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡ.-1 1 11600 ΤΑΞΙ 0 0,70% 18,63 € 18,50 € 2605/18

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

1024 ΠΑΠΑΔΕΣ-ΑΧΛΑΔΙ-
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ -1 2 17000 ΤΑΞΙ 0 0,70% 48,10 € 47,76 € 283/19

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

1024

ΠΑΠΑΔΕΣ-ΚΕΡΑΣΙΑ-
ΑΧΛΑΔΙ-ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ &
ΕΠΙΣΤΡ. ΑΓ. ΑΝΝΑ-
ΑΧΛΑΔΙ-ΠΑΠΑΔΕΣ

2 46900 ΤΑΞΙ 0 0,70% 52,72 € 52,35 €

ΜΠΑΙΝΕΙ Ο
ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΕΡΑΣΙΑ ΜΌΝΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΝΗ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

α/α Κωδ Ονομασία Αριθ Χιλιομετ Μεταφο κόστος Ημερήσιο Προς ποσοστό Ημερήσιο Νέο Ανάδοχος Προγενέστερ Μέγιστο Αιτιολογία

ΑΔΑ: ΨΥ547ΛΗ-Μ0Β
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δρομ δρομολογίου .
Διαδ
ρομ
ών

ρική
απόστασ
η σε m

ρικό
Μέσο

συνοδού κόστος
δημοπράτη

σης*

φερόμενη
τιμή

έκπτωσης κόστος
τροποποίηση

ς

Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε

€

ες
Αποφάσεις

Ο.Ε.
Επανακοστολ
ογήσεων

Επιτρεπόμενο
συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

16

1031
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ-
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ &

ΕΠΙΣΤΡ.
2 6350 ΤΑΞΙ 0 26,70 € 26,50 € 0,75%

ΚΑΤΣΙΑΒΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 39,75 €

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

1031

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ-
ΑΜΑΡΥΝΘΟ & ΕΠΙΣΤΡ

ΓΥΜΝΟ-
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ -
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

2 24700 ΤΑΞΙ 0 0,75% 30,69 € 30,46 €

ΝΑ
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΘΕΙ
ΣΤΗΝΜΟΝΗ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕ

ΤΟΝ ΟΙΚΣ.
ΓΥΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ.Η
ΠΡΩΙΝΗ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΘΑ
ΜΕΙΝΕΙ ΩΣ ΕΧΕΙ.

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

Νοεμβρίου 2018 για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε. Ευβοίας

α/
α

Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου

Αριθ
.

Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομετ
ρική

απόστασ
η σε m

Μεταφο
ρικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτη
σης*

Προς
φερόμενη

τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίηση
ς

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε

€

Ανάδοχος

Προγενέστερ
ες

Αποφάσεις
Ο.Ε.

Επανακοστολ
ογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμεν
ο συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

17 460 ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΙΑ-
ΙΣΤΙΑΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. -1 2 18300 ΤΑΞΙ 0 49,28 € 42,00 € 14,77%

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
Σ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
63,00
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

460 ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΙΑ-
ΙΣΤΙΑΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. -1 2 17700 ΤΑΞΙ 0 14,77% 48,16 € 41,05 € 1799/19

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

460 ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΙΑ-
ΙΣΤΙΑΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. -1 2 19500 ΤΑΞΙ 0 14,77% 52,18 € 44,47 €

ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΜΟΝΑΔΑΣ 2ο
ΝΗΠ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ

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

23ης Νοεμβρίου 2018 για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε. Ευβοίας

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου

Αριθ
.

Διαδ
ρομ
ών

Χιλιομετ
ρική

απόστασ
η σε m

Μεταφο
ρικό
Μέσο

κόστος
συνοδ
ού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτησης
*

Προς
φερόμενη

τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίηση
ς

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε

€

Ανάδοχος

Προγενέστερ
ες

Αποφάσεις
Ο.Ε.

Επανακοστολ
ογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο
συμβατικό
κόστος λόγω

χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

18 1038
ΒΑΤΩΝΤΑΣ-ΧΑΡΑΥΓΗ-
ΧΑΛΚΙΔΑ & ΕΠΙΣΤΡ.

(ΕΣΠΕΡΙΝΟ)
2 12200

ΤΑΞΙ ΑΝΩ
ΤΩΝ 4ων
ΘΕΣΕΩΝ

0 41,54 € 40,29 € 3,01% ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 60,44 €

*Το νέο
ημερήσιο
συμβατικό
κόστος θα
έπρεπε να

διαμορφωθεί
στα 78,15 αλλα
γίνεται χρήση
του μέγιστου
επιτρεπόμενου
συμβατικού
κόστους λόγω
προαιρέσεως

ΑΔΑ: ΨΥ547ΛΗ-Μ0Β
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1038

ΒΑΤΩΝΤΑΣ-ΕΞΩ
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ-ΧΑΡΑΥΓΗ-

ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΟΠΙΚΑ
(ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ) &

ΕΠΙΣΤΡ. (ΕΣΠΕΡΙΝΟ)

2 15800
ΜΙΚ.

ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

0 3,01% 64,24 € 62,31 € 506/19,
750/19

1038

ΒΑΤΩΝΤΑΣ-ΕΞΩ
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ-ΧΑΡΑΥΓΗ-

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-
ΧΑΛΚΙΔΑ & ΕΠΙΣΤΡ.

(ΕΣΠΕΡΙΝΟ)

2 16000
ΤΑΞΙ ΑΝΩ
ΤΩΝ 4ων
ΘΕΣΕΩΝ

0 3,01% 48,72 € 47,25 € 1799/19

1038
ΒΑΤΩΝΤΑΣ-ΧΑΡΑΥΓΗ-
ΧΑΛΚΙΔΑ & ΕΠΙΣΤΡ.

(ΕΣΠΕΡΙΝΟ)
2 16300

ΜΙΚ.
ΛΕΩΦΟΡ

ΕΙΟ
0 3,01% 80,58 € 60,44 €

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΜΕΓ. ΤΑΞΙ
ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦ.
ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΕΛ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ

ΑΔΑ: ΨΥ547ΛΗ-Μ0Β
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