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Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 9 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με
τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”, συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 200/1-09-2019 σε ορθή επανάληψη
(ΑΔΑ: 69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την
Προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού.Δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.)
105440/770/05-06-2020 πρόσκλησης , που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, κλήθηκε να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 19/02-06-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του αριθμ. 20/03-06-2020 πρακτικού της έκτακτης συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 3ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή της εταιρείας με την
επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΛΟΥΜΑΝ
Α.Β.Ε.Ε.»]

ΘΕΜΑ 4ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή της εταιρείας με την
επωνυμία «EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.»]

ΘΕΜΑ 5ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή της εταιρείας με την
επωνυμία «ΒΙΟΒΑΦΙΝ Ε.Π.Ε.»]

ΘΕΜΑ 6ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
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Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή της Κωνσταντίνας και της
Μαρίας Τριανταφύλλου]

ΘΕΜΑ 7ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή του Χρήστου
Μπότσαρη]

ΘΕΜΑ 8ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή της εταιρείας με την
επωνυμία «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
Α.Ε.»]

ΘΕΜΑ 9ο: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης

ΘΕΜΑ 10ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης, σχετικά
με τα ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία δημοπράτησης και υλοποίησης του έργου
“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 29/09/2018
ΚΑΙ 05/10/2018”, συνολικού προϋπολογισμού 2.990.000 ευρώ

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ

ΘΕΜΑ 11ο: Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση ενός μηχανήματος έργου διαμορφωτή γαιών
(τύπου grader) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ΤΟΕΒ Αμουρίου – Λιανοκλαδίου -
Ζηλευτού.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια οσπρίων-
ρυζιού-ελιών και είδη οπωροπωλείου για το επιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.) επισιτιστικής και
βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) για το Νομό Ευρυτανίας» 2015 - 2016, συνολικού
προϋπολογισμού 36.344,48 € με Φ.Π.Α. και των όρων της Διακήρυξης.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση του 1ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση
μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2020
στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων» της Π.Ε. Ευρυτανίας, και ανάδειξη προσωρινών
αναδόχων για τα διάφορα τμήματα της σύμβασης προϋπολογισμού 73.904,00€ με ΦΠΑ

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση Α) του 1ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση
μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2020
στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου» της Π.Ε. Ευρυτανίας, και ανάδειξη προσωρινών
αναδόχων για τα διάφορα τμήματα της σύμβασης προϋπολογισμού 73.904,00€ με ΦΠΑ
Β) προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του
άρθρου 32 του Ν.4212/16, με τους ίδιους όρους διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΜΑ 16ο:Διόρθωση της αρ. 1799/15-10-2019 (Πρακτικό 33, ΑΔΑ: 7ΖΧ47ΛΗ-ΒΛΗ) απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση – διόρθωση δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών Π.Ε. Ευβοίας για το σχολικό έτος 2019-2020

ΘΕΜΑ 17ο:Τροποποίηση – Διόρθωση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Ευβοίας για το
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σχολικό έτος 2019-2020

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση του από 15-04-2020 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης
δικαιολογητικών κατακύρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας με ανοιχτή διαπραγμάτευση στις
23 Σεπτεμβρίου 2019 για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας για τα
σχολικά έτη 2019-2020

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση του Πρακτικού 1 (Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -
Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη) της δημοπρασίας του έργου
«Συντήρηση-Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων για την
χειμερινή περίοδο 2019-2020 περιοχής Δήμου Δομοκού (Ενιπέας, Κακάρα, Βρυσιές)»,
προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ. Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση του Πρακτικού 1 (Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -
Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη) της δημοπρασίας του έργου
«Συντήρηση-αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων για την
χειμερινή περίοδο 2019-2020 περιοχής Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας (ρέμα Παλαιοχωρίου και
Κεραμιδίου)» προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ , Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση του Πρακτικού 1 (Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -
Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη) της δημοπρασίας του έργου:
«Συντήρηση-αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων για την
χειμερινή περίοδο 2019-2020 περιοχής Δήμου Στυλίδας (Βελάς, Δρυστελόρεμα,
Βλαχόκαμπος)», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση του 1ου Πρακτικού του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για
το έργο «Σήμανση-ασφάλιση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας» και
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, προϋπολογισμού 1.070.052,04€ με ΦΠΑ

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση –Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων
και ποταμών περιοχής δήμων Χαλκιδέων & Διρφύων - Μεσσαπίων» του έργου «Συντήρηση –
Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών από φερτά
υλικά της Π.Ε. Εύβοιας» προϋπολογισμού 1.800.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευβοίας

ΘΕΜΑ 24ο: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση εθνικού &
επαρχιακού οδικού δικτύου Βοιωτικής Ακτής Ν. Ευβοίας»,Π.Ε. Ευβοίας

ΘΕΜΑ 25ο: Χορήγηση παράτασης σύμβασης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και
λιπαντικών για τις ανάγκες των μηχανημάτων έργων και φορτηγών της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στη Φθιώτιδα, ετών 2018-2019».

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση για την διάλυση της σύμβασης του έργου «Διαπλάτυνση και ανακατασκευή
τμήματος της επαρχιακής οδού προς Παλαμά»

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο
εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 400.000,00 € με
ΦΠΑ
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ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπάνης για την κατασκευή του έργου «Τοποθέτηση φωτεινών
σηματοδοτών στον κόμβο της Αγίας Μαρίνας», προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φθιώτιδας

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 29ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός
Φορέας 073) και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071)
Οικονομικού Έτους 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας

ΘΕΜΑ 30ο:Α) Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και
Β) Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2020 δεκτικού ΚΑΕ
0899,Π.Ε. Ευβοίας.

ΘΕΜΑ 31ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για
δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020, Π.Ε.
Ευβοίας

ΘΕΜΑ 32ο:Α) Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους
2020 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2020. και
Β) Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2020,
δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0899, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 33ο:Εξειδίκευση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός
Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2020,
Π.Ε. Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 34ο:Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών,Π.Ε. Φθιώτιδας,
έτους 2020.

ΘΕΜΑ 35ο:Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2020,
Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΘΕΜΑ 36ο:Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς μίας θέσης εργασίας για σχεδιαστικό
πρόγραμμα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από την Κοινοπραξία ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.-ΤΟΞΟΤΗΣ
Α.Ε., ανάδοχο του έργου «ΑΔΡΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2019», του έργου με
τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» , σύμφωνα με την υπ’ αρ.209275/686/19-9-19
(ΑΔΑ:6ΟΟΥ7ΛΗ-ΣΧ4) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την λήψη πόρων και
μέσων προς αντιμετώπιση των επικείμενων βροχοπτώσεων από τις 20/9/2019 και για την
προληπτική αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στο Νομό Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο
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εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας»

ΘΕΜΑ 39ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 98384/279/28-05-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων.
(Προστατευτικά μέτρα για την κατάπτωση στα Σβερωνέικα), Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου
«Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας», της
Π.Ε. Βοιωτίας

ΘΕΜΑ 41ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 100691/461/01-06-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Βοιωτίας περί Διάθεσης Μέσων και Πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων για τον
καθαρισμό ρέματος στο Κωπαΐδικό πεδίο (περιοχή Λάμδα-Πολυγήρα), και σε ρέμα απορροής
όμβριων του ποταμού Έρκυνα την 01-06-2020,Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 42ο:Έγκριση της υπ΄αριθμ. 97065/360/27-5-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας περί απευθείας ανάθεσης εργασιών προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες από την 26-5-2020)της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της επιτροπής, έντεκα (11).
Δεδομένου ότι η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της

εφαρμογής “e-presence”, στην αίθουσα συνεδριάσεων , στην έδρα της Περιφέρειας, με φυσική
παρουσία στο χώρο παραβρέθηκε ο Πρόεδρος , ενώ μέσω “e-presence” συμμετείχαν οι
Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Αριστείδης Τασιός και Δημήτριος Βουρδάνος και τα μέλη Αικατερίνη
Καλαντζή,Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Μαρία Αναγνώστου,Χρήστος Δούρος,Βασίλειος
Σιαλμάς ,Δημήτριος Αναγνωστάκης, Νικόλαος Μπέτσιος ο οποίος αναπλήρωνε την κα
Μπατζελή και Αναστάσιος Χρονάς .

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

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

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
1.Ο κ.Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων Εσωτερικής
Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.,μέσω της εφαρμογής “e-presence”
2.Ο κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε. μέσω της
εφαρμογής “e-presence” και
3.Ο κ. Σταύρος Τσελάς Γενικός Δ/ντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε. μέσω της
εφαρμογής “e-presence”

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις δηλώσεις που κατέθεσαν
ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής οι Παρατάξεις , «Λαϊκή Συσπείρωση» και «Πατρίδα μας
η Στέρεα» , δηλώσεις που αποτελούν τις προ ημερήσιας διάταξης τοποθετήσεις τους και είναι οι
κάτωθι:

«Λαϊκή Συσπείρωση»
ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Για το πρόγραμμα SURE.
Μια ματιά, από πιο κοντά, στα μέτρα, που προτείνουν Ε.Ε, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ,
αποκαλύπτει πως υπερασπίζονται και στηρίζουν τα συμφέροντα των επιχειρηματιών και όχι των
εργαζομένων, των πλατιών λαϊκών στρωμάτων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση για την περιβόητη
«επιδότηση της εργασίας», με βάση και το ευρωενωσιακό πρόγραμμα SURE.
Όλοι οι διαχειριστές του συστήματος το παρουσιάζουν, σαν σημαντικό μέτρο, από το οποίο
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προκύπτει «αμοιβαίο όφελος» για εργαζόμενους και για τις επιχειρήσεις. «Για να έχουν
δουλειές» οι πρώτοι και να «ορθοποδήσουν» οι δεύτερες.
Για τους επιχειρηματικούς ομίλους το όφελος είναι παραπάνω από βέβαιο, αφού πλάι σε όλα τα
άλλα όπλα, που έχει βάλει η κυβέρνηση στη φαρέτρα τους, τους απαλλάσσει από το μισό και
πάνω εργατικό «κόστος»…… τους δίνει τη δυνατότητα να διευθετούν κατά το δοκούν το χρόνο
εργασίας, ανάλογα με τις ανάγκες τους…. κι αυτό για όσους εργαζόμενους δεν κρατούν σε
αναστολή σύμβασης.
Για τους εργαζόμενους, στο όνομα της διατήρησης των θέσεων εργασίας, το τίμημα είναι νέα
περικοπή στους μισθούς…. παραπέρα «ξήλωμα» δικαιωμάτων και δουλειά - λάστιχο,
διαμορφώνοντας αντεργατικό «τετελεσμένο» που θα το βρουν μπροστά. Βλέπουν, μεταξύ
άλλων, τους κλαδικούς μισθούς τους να ξεκινάνε από τα επίπεδα του κατώτερου, όπως ήταν
πάντα η επιθυμία της εργοδοσίας.
Είναι φανερό, πως, οι υποτιθέμενες ρήτρες, για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, είναι για τα
μάτια του κόσμου….. αφού τίποτα δεν εμποδίζει την εργοδοσία να απολύσει τους εργαζόμενους,
μετά την περίοδο της κρατικής ενίσχυσης.
Σε αυτή την λογική, η τοποθέτηση οποιουδήποτε απέναντι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα
αποτελεί κριτήριο απέναντι στον εργαζόμενο λαό.

Ειδικά ζητήματα

Με την ευκαιρία της σημερινής συνεδρίασης, σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, θεωρούμε πολιτικά
σκόπιμο να υπενθυμίσουμε ορισμένες εκκρεμότητες που πρέπει να αντιμετωπισθούν, με
συγκεκριμένο προγραμματισμό.
1. Η απόφαση που Περιφερειακού Συμβουλίου για ειδική σύσκεψη γύρω από τα
προβλήματα των νοσοκομείων της Στερεάς, που λήφθηκε στις 29/1/20.
2. Η οργάνωση σύσκεψης εργασίας για την κατάσταση της Κωπαΐδας, με την συμμετοχή
εκπροσώπων των αγροτών, των τριών Δήμων της Περιοχής και της Περιφερειακής Ενότητας
Βοιωτίας, που αποφασίστηκε στην προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή, αλλά δυστυχώς δεν
κατεγράφη στο σχετικό απόσπασμα πρακτικού.
3. Η συμφωνία μας σχετικά με την καλύτερη προετοιμασία της Περιφέρειας για την
μετακίνηση των μαθητών, την επόμενη χρονιά.
4. Οι συσκέψεις με εκπροσώπους Δήμων και αρμόδιων φορέων για την
αποτελεσματικότητα της κουνοποκτονίας και της δακοκτονίας.
Ταυτόχρονα θεωρούμε δόκιμη την επαναφορά της πρότασης μας για την ενιαία μορφή των
διαδικασιών και των τύπων εγγράφων των υπηρεσιών, που απευθύνονται στην Οικονομική
Επιτροπή.
Ζητάμε να εξετασθεί, επίσης, η αναγκαιότητα της παρουσίας των υπηρεσιακών παραγόντων
που εισάγουν θέματα για συζήτηση στην οικονομική επιτροπή.
Για αυτά τα ζητήματα, ζητάμε την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη, που είναι και πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα γίνει μια εκτενής συζήτηση για
κουνοποκτονία και δακοκτονία και Κωπαϊδα . Επίσης για ότι αφορά τους διαγωνισμούς των
μαθητικών δρομολογίων πρότεινε να γίνει μια πλήρης ενημέρωση συζήτηση από τους
αρμοδίους μετά από δύο συνεδριάσεις. Όσων αφορά τις προσλήψεις στα νοσοκομεία γίνεται η
ανάλογη πίεση στο Υπουργείο.

«Πατρίδα μας η Στέρεα»
(Κατερίνα Μπατζελή
Νίκος Μπέτσιος ,Τάσος Βελλησαρίου, Κώστας Σωτηρόπουλος, Μπάμπης Φάκος, Μάνος
Γέμελος)

Θέμα: Ποιότητα νερού για ανθρώπινη κατανάλωση στην περιοχή Αγ. Γεωργίου Λιχάδας,
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Δήμος Ιστιαίας και Αιδηψού.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
1. Έγγραφο ενημέρωσής προς τους πολίτες της κοινότητάς από τοπικούς παράγοντες
2. Από 25/10/2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας με

αποδέκτη προς ενέργεια τον Δήμο Ιστιαίας - Αιδηψού.
3. Τα παρακάτω έγγραφα έχουν ήδη κοινοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από

06/06/2020.https://www.palmosev.gr/poia-einai-i-poiotita-neroy-sti-lichada-egkaleitai-o-
dimarchos-apo-koinotikoys-symvoyloys-gia-apokrypsi/?fbclid=IwAR0y-
8xy44_Lq5ZB8gTT0EBUGcdUOYnVIPYLGXL164yzx4u29wAKwIhkS84

4. Το παρόν έγγραφο ουδέποτε κοινοποιήθηκε (Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας
Λιχάδας) βάση αναφορών μελών της Κοινότητας

5. ‘Έγινε αγωγή στις 04/06/20 κατά του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού των Γονέων νεογνού το
οποίο κατά το έτος 2017 προσβλήθηκε με το βακτήριο "Vibrio Cholerae".

Ερωτάται:
1. Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί Δήμος & Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας; Στα θέματα υγείας και
ασφάλειας των πολιτών δεν μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις διοικητικές ή και μη εφαρμογής
των αποφάσεων λόγω διαφορετικών προσεγγίσεων.
2. Ποιοι ευθύνονται για την έλλειψη ενημέρωσης της Τοπικής Κοινότητας;
3. Γιατί άφησαν ανημέρωτους και απροστάτευτους κατοίκους και επισκέπτες θέτοντας σε
κίνδυνο την δημόσια υγεία των πολιτών;
4. Ποια παρακολούθηση γίνεται και που γίνονται οι αναφορές για την εξέλιξη των αποφάσεων
των Επιτροπών της Περιφέρειας ώστε να υπάρχει συμμόρφωση ,ενημέρωση και τακτοποίηση
των θεμάτων από πλευράς Δήμων ,φορέων αλλά και πολιτών;
5.Ποιες είναι οι διαδικασίες συμμόρφωσης ή και ποινών σε μη εφαρμογή αποφάσεων της
Περιφέρειας;
6.Πως έχουν επεξεργαστεί το θέμα οι αρμόδιες Επιτροπές της Περιφέρειας για να
αντιμετωπισθεί ριζικά το θέμα του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, εάν έχει γίνει καταγραφή
των προβληματικών πηγών και γεωτρήσεων σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη, ώστε το
δημόσιο αγαθό-το νερό –να είναι διαθέσιμο, προσβάσιμο και ασφαλές για όλους τους πολίτες.

Ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι οι διοικητικές κυρώσεις δεν πρέπει να έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα,
απλά να περιλαμβάνουν συστάσεις περί συμμόρφωσης, ώστε να αποκατασταθούν τυχόν λάθος
ενέργειες.Σε γενικές γραμμές παρακολουθούμε το ζήτημα και ανάλογα κλιμακώνουμε τις
ενέργειές μας.

Ο κ. Χρονάς για το εν λόγω θέμα επεσήμανε “ είναι ζήτημα εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου
Ιστιαίας πώς ενημερώνει την τοπική κοινότητα και τον κόσμο. Υπάρχει πολιτική υποχρέωση ,
ώστε η ενημέρωση του κόσμου να γίνεται σωστά. Να γίνει μια παρέμβαση στο Δήμο για το πώς
πρέπει να ενημερώνεται η τοπική κοινότητα.Πρέπει να αναζητηθεί η πηγή της μόλυνσης. Θα
πρέπει να ενθαρρύνουμε την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου, να την συνεπικουρήσουμε, να βρει
τις αιτίες του προβλήματος καθώς και να συμβάλουμε στην παροχή εμφιαλωμένου νερού στους
κατοίκους της εν λόγω περιοχής.Πριν από όλα, να φροντίσουμε για την επαρκή χρηματοδότηση
για την ύδρευση της περιοχής, ώστε να καλυφθούν όλες οι υπάρχουσες ανάγκες”

Ο κ. Αναγνωστάκης ανέφερε τα εξής: “γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι σημερινό.Εκτός
του ότι θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση σε επίπεδο συνεργατικό με το Δήμο θα πρέπει
παράλληλα να αναζητήσουμε ένα εναλλακτικό σενάριο. Αυτό είναι το έναυσμα να γίνει σωστή
δουλειά. Η ουσία είναι ότι δεν υπάρχει νερό, οι κάτοικοι πληρώνουν από την τσέπη τους για να
έχουν.Παράλληλα αυτό είναι και ένα πλήγμα για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.Προτείνω
να αναζητήσουμε τα αίτια αυτής της δύσκολης κατάστασης αλλά και τρόπους υδροδότησης της
κοινότητας”

Ο κ. Τσελάς επεσήμανε ότι μετά από σοβαρό ενδελεχή έλεγχο από αρμόδιες υπηρεσίες

https://www.palmosev.gr/poia-einai-i-poiotita-neroy-sti-lichada-egkaleitai-o-dimarchos-apo-koinotikoys-symvoyloys-gia-apokrypsi/?fbclid=IwAR0y-8xy44_Lq5ZB8gTT0EBUGcdUOYnVIPYLGXL164yzx4u29wAKwIhkS84
https://www.palmosev.gr/poia-einai-i-poiotita-neroy-sti-lichada-egkaleitai-o-dimarchos-apo-koinotikoys-symvoyloys-gia-apokrypsi/?fbclid=IwAR0y-8xy44_Lq5ZB8gTT0EBUGcdUOYnVIPYLGXL164yzx4u29wAKwIhkS84
https://www.palmosev.gr/poia-einai-i-poiotita-neroy-sti-lichada-egkaleitai-o-dimarchos-apo-koinotikoys-symvoyloys-gia-apokrypsi/?fbclid=IwAR0y-8xy44_Lq5ZB8gTT0EBUGcdUOYnVIPYLGXL164yzx4u29wAKwIhkS84
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προέκυψε ότι η προσβολή του νεογνού από το βακτήριο "Vibrio Cholerae" δεν οφειλόταν στα
ύδατα της περιοχής.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι θα υπάρχει μια στενή συνεργασία από την Περιφέρεια με τον εν λόγω
Δήμο προκειμένου να βρεθεί άμεση λύση.

Ο κ. Μπέτσιος στη συνέχεια έθεσε και τα κάτωθι ερωτήματα για τα οποία ζήτησε
ενημέρωση:

Α. Τις προσλήψεις προσωπικού στην Περιφέρειά μας. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το εν λόγω θέμα;

Β. Στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Νότιου Αιγαίου, Κρήτης,
Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ηπείρου δεν έχουν εκδοθεί Προκηρύξεις για την
πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, παρά το γεγονός ότι είχε δοθεί δύο
φορές προθεσμία για την έκδοση των σχετικών Προκηρύξεων.

Ο κ. Χρονάς και ο κ. Δούρος ζήτησαν τα ανωτέρω ερωτήματα να τεθούν προς συζήτηση
καλύτερα σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αφού όλοι προετοιμαστούν καλύτερα.

Ο Πρόεδρος συμφώνησε να μετατεθεί η συζήτηση τους σε μεταγενέστερη φάση προκειμένου να
υπάρξει η κατάλληλη προετοιμασία.

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

.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Τροποποίηση – Διόρθωση δρομολογίων για την μεταφορά μαθητών Π.Ε.
Εύβοιας για το σχολικό έτος 2019-2020, Π.Ε. Ευβοίας.

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

Το κατεπείγον των ανωτέρω θεμάτων έγκειται στην επιτακτική ανάγκη τήρησης των προθεσμιών.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 675

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Τροποποίηση – Διόρθωση δρομολογίων για την μεταφορά μαθητών Π.Ε.
Εύβοιας για το σχολικό έτος 2019-2020, Π.Ε. Ευβοίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 104440/3198/05-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ευβοίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1)Την τροποποίηση του δρομολογίου με κωδικό 1064 του αναδόχου Συνεταιρισμός
Ιδιοκτητών Ταξί ως προς την ώρα εκτέλεσης αυτού από τις 16:00 στις 13:15 χωρίς
αλλαγή στην ονομασία του δρομολογίου ΧΑΛΚΙΔΑ (ΤΟΠΙΚΑ) - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΜΠΟΥΡΤΖΙ ΕΔΡΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠ ΧΑΛΚΙΔΑΣ) & ΕΠΙΣΤΡ, και χωρίς αλλαγή στο
ημερήσιο συμβατικό κόστος, καθώς και την τροποποίηση της προς σύναψη σύμβασης.
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2) Την τροποποίηση του δρομολογίου με κωδικό 1064 με αναδρομική ισχύ από την 01-
06-2020, ημερομηνία επαναλειτουργίας των ειδικών σχολείων , μετά την άρση των
έκτατων μέτρων για την αντιμετώπιση του covid – 19.
3) Την έγκριση ενός επιπλέον δρομολογίου διπλής διαδρομής στον κ. Σιαφλέκη
Κωνσταντίνο για το δρομολόγιο με κωδικό 461 και με στοιχεία «Κοκκινομηλιά – Ιστιαία &
επιστρ.» με ημερήσιο κόστος 46,00 € άνευ Φ.Π.Α. για την εξυπηρέτηση των μαθητών του
2ου Νηπιαγωγείου Ιστιαίας και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ιστιαίας για 13 ημέρες του
Ιουνίου και συγκεκριμένα για τις ημερομηνίες 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6,
12/6, 16/6, 18/6, 23/6, μετά την αποποίηση του δρομολογίου 460 «Κοκκινομηλιά – Ιστιαία
& επιστρ.» από τον Καραγκούνη Παναγιώτη.
4) Την εκτέλεση του δρομολογίου με κωδικό 461 για τις ημερομηνίες 17/6, 19/6, 22/6, 24/06,
25/06 και 26/06 για την εξυπηρέτηση των μαθητών του 2ου Νηπιαγωγείου Ιστιαίας και του
2ου Δημοτικού Σχολείου Ιστιαίας.
5) Την τροποποίηση του δρομολογίου με κωδικό 461 με αναδρομική ισχύ από τις 01-06-
2020, ημερομηνία επαναλειτουργίας των σχολείων α/θμιας εκπαίδευσης, μετά την άρση
των έκτατων μέτρων για την αντιμετώπιση του covid – 19.
6)Την τροποποίηση της υπογεγραμμένης σύμβασης του αναδόχου κ. Σιαφλέκη
Κωνσταντίνου.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 676

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

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.105563/3237/05-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ευβοίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία του θέματος.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΩΔ.
ΔΡΟΜ.

ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1024,1025 3.579,07 217/15-5-2020 19SYMV004589356

19SYMV006085615
2 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1008 755,01 34/11-5-2020 19SYMV005756285
3 ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 956 1.996,83 19/11-5-2020 19SYMV004399189
4 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 984 1.674,99 53/7-5-2020 19SYMV006085569
5 ΚΑΤΣΙΑΒΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1031 1.586,36 42/5-5-2020 19SYMV006085751
6 ΚΛΟΠΩΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 989,986 565,44 49/11-5-2020 19SYMV005756180
7 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 850,992 3.456,20 85/6-5-2020 19SYMV004382681
8 ΠΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 1028 1.460,63 109/13-5-2020 18SYMV004411206

9 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1017 3.375,59 24/15-5-2020 19SYMV005762811
20SYMV006323182

10 ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1032 1.222,14 24/15-5-2020 19SYMV004447124
11 ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1021 3.126,88 3/7-5-2020 19SYMV004359995
12 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 952,964 1.442,18 46/20-5-2020 19SYMV004392310
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13 ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 973,1039,
1040,1039 5.510,06 20/14-5-2020 19SYMV004390260

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 677

Ο κ.Μπέτσιος επεσήμανε: “Προκειμένου να επιταχυνθούν και εκσυγχρονιστούν οι διαδικασίες
για τη μεταφορά μαθητών είχαμε προτείνει σε προηγούμενη συνεδρίαση της Ο.Ε. αυτό να γίνει με
τη διαδικασία των ανοιχτών αγορών ( άρθρο 33 ). Είχατε συμφωνήσει σε αυτή τη διαδικασία.”

Ο κ. Τασιός ζήτησε το λόγο και επεσήμανε ότι τρεις από τις πέντε Περιφερειακές Ενότητες
προχωρούν ώστε να ετοιμάσουν διαγωνισμό με τη διαδικασία των ανοιχτών αγορών.Αυτό όμως
αφορά τους νέους διαγωνισμούς.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε υπόμνημα της Κοινοπραξίας ΤΑΞΙ Λιβαδειάς με το οποίο ζητούσαν
παράταση της σύμβασης

Ο κ. Μπέτσιος ανέφερε “Σχετικά με το αίτημα των σωματείων ΤΑΞΙ Λιβαδειάς και Χαλκίδας για
4/μηνη παράταση των υφισταμένων συμβάσεων συμφωνούμε, εφόσον δεν υπάρχουν νομικά
κωλύματα.”

Ο Πρόεδρος έδωσε πληροφορίες σχετικά με το θέμα και επιβεβαίωσε τα μέλη ότι το θέμα
επεξεργάζεται ήδη και θα συζητηθεί αφού προετοιμαστεί σε νέα συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 19/02-06-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 19/02-06-2020 πρακτικό συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 678

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του αριθμ. 20/03-06-2020 πρακτικού της έκτακτης συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 20/03-06-2020 πρακτικό της έκτακτης
συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 679

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο κ. Μπέτσιος ανέφερε “για τα Θέματα 3-4-5-7-8 Ψηφίζουμε θετικά. Αφορούν
διορισμό δικηγόρων για εκπροσώπηση της Περιφέρειας ενώπιον των δικαστηρίων,
προκειμένου να αποκρούσουν προσφυγές επιχειρήσεων για πρόστιμα που επέβαλαν οι
υπηρεσίες της περιφέρειας για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Για να
έχουμε μια πλήρη ενημέρωση θεωρούμε σκόπιμο, η νομική υπηρεσία της περιφέρειας να
συγκεντρώσει στοιχεία για:
Α. Πόσα πρόστιμα έχουν πληρωθεί από τα επιβληθέντα, μετά το 2010
Β. Πόσα χρήματα έχουν εισρεύσει στα ταμεία της περιφέρειας”

Ο κ. Δούρος και ο κ. Χρονάς επεσήμαναν ότι υπάρχει κατάσταση που ενημερώνει σχετικά.

Ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι οι εν λόγω καταστάσεις θα μπορούσαν αν είναι πιο αναλυτικές.
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ΘΕΜΑ 3ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή της εταιρείας με την
επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΛΟΥΜΑΝ
Α.Β.Ε.Ε.»]

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (ΤΤ.)89828/421/02-
06-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Αφορά πρόστιμο για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας….
Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Χρήστο
Φλώρο του Θεοδώρου, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 438], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Ροζάκη Αγγελή, αρ. 32, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς,
στη δικάσιμο της 18ης Ιουνίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 10 Μαρτίου 2014 και με αριθμό καταχώρησης δικογράφου 24/14 Μαρτίου
2014 Προσφυγή που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ –
ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΛΟΥΜΑΝ Α.Β.Ε.Ε.», 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 που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ.
376/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό
των 309 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 383,16 ευρώ, η
οποία προκύπτει ως εξής :

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι
ποσό [80 Χ 2 =] 160 ευρώ για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.

- Σύνολο αμοιβής 309 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 680

ΘΕΜΑ 4ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή της εταιρείας με την
επωνυμία «EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.»]

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (ΤΤ.)89830/422/02-
06-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Αφορά πρόστιμο για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας….
Στον τομέα διαχείρισης των αποβλήτων.
Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Αριστείδη
Μαχά του Λαζάρου, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 393], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Κολοκοτρώνη, αρ. 22, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς,
στη δικάσιμο της 18ης Ιουνίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
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αποκρούσει την από 20 Φεβρουαρίου 2020 και με αριθμό καταχώρησης δικογράφου 12/21
Φεβρουαρίου 2014 Προσφυγή που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «EUROPA PROFIL
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.», 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 που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ.
376/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό
των 309 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 383,16 ευρώ, η
οποία προκύπτει ως εξής :

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι
ποσό [80 Χ 2 =] 160 ευρώ για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.

- Σύνολο αμοιβής 309 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 681

ΘΕΜΑ 5ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή της εταιρείας με την
επωνυμία «ΒΙΟΒΑΦΙΝ Ε.Π.Ε.»]

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (ΤΤ.)89831/423/02-
06-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Αφορά πρόστιμο για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας….
Στον τομέα διαχείρισης των αποβλήτων.
Δεν έχουμε αντίρρηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Ανδρονίκη
Καντερέ του Γεωργίου, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 239], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Ροζάκη Αγγελή, αρ. 32, η οποίος να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς,
στη δικάσιμο της 18ης Ιουνίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 8 Φεβρουαρίου 2014 και με αριθμό καταχώρησης δικογράφου 11/19
Φεβρουαρίου 2014 Προσφυγή που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΒΑΦΙΝ Ε.Π.Ε.»,
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 που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ.
376/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό
των 309 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 383,16 ευρώ, η
οποία προκύπτει ως εξής :

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι
ποσό [80 Χ 2 =] 160 ευρώ για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.

- Σύνολο αμοιβής 309 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 682

ΘΕΜΑ 6ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή της Κωνσταντίνας και της
Μαρίας Τριανταφύλλου]
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (ΤΤ.)89832/424/02-
06-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Αφορά την ακύρωση σιωπηρής άρνησης της Διοίκησης για άρση
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ….του 1981.
Συμφωνούμε με την εισήγηση…… Ζητάμε, όμως, εξηγήσεις….. Γιατί η άρνηση της υπηρεσίας δεν
εκφράστηκε έγκαιρα, γραπτά και επιχειρηματολογημένα.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Πολυξένη
Νικολαΐδου του Φωτίου, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 195] κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Λεωνίδου, αρ. 4, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη
δικάσιμο της 18ης Ιουνίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 22 Απριλίου 2019 και με αριθμό καταχώρησης δικογράφου ΠΡ185/22
Απριλίου 2019 Προσφυγή που άσκησαν η Κωνσταντίνα και η Μαρία Τριανταφύλλου,
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 που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ.
376/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό
των 448 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 107,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 555,52 ευρώ,
η οποία προκύπτει ως εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 288 ευρώ [203€ παράσταση συν 85€ υπόμνημα-προτάσεις],
με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι
ποσό [80 Χ 2 =] 160 ευρώ για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.

- Σύνολο αμοιβής 448 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 683

ΘΕΜΑ 7ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή του Χρήστου
Μπότσαρη]

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (ΤΤ.)89833/425/02-
06-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Αφορά πρόστιμο της Διεύθυνσης μεταφορών για παραβάσεις ης
νομοθεσίας για Δημοσίας Χρήσης Αυτοκίνητα…
Δεν έχουμε αντίρρηση.
Σημειώνουμε πάντως πως σε περίπτωση αξιοποίησης ιδιώτη δικηγόρου… Θα πρέπει να υπάρχει
δίκαια κατανομή…. Δεν πρέπει να τοποθετούνται οι ίδιοι και οι ίδιοι.”

Ο κ. Αναγνωστάκης επεσήμανε το συχνό διορισμό του ίδιου Δικηγόρου στις περισσότερες
περιπτώσεις και πρότεινε να υπάρχει ένας βασικός αριθμός Δικηγόρων που θα χειρίζονται τις
υποθέσεις της Περιφέρειας.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Χρήστο
Φλώρο του Θεοδώρου, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 438], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
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Ροζάκη Αγγελή, αρ. 32, η οποίος να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς,
στη δικάσιμο της 18ης Ιουνίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 1 Οκτωβρίου 2012 και με αριθμό καταχώρησης δικογράφου 25/02
Οκτωβρίου 2012 Προσφυγή που άσκησε ο Χρήστος Μπότσαρης, 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 που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ.
376/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό
των 309 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 383,16 ευρώ, η
οποία προκύπτει ως εξής :

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι
ποσό [80 Χ 2 =] 160 ευρώ για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.

- Σύνολο αμοιβής 309 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 684

ΘΕΜΑ 8ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο
Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή της εταιρείας με την
επωνυμία «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
Α.Ε.»]

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (ΤΤ.)89827/420/02-
06-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Αφορά πρόστιμο για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας….
Στον τομέα διαχείρισης των αποβλήτων.
Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», την Βασιλική
Μπρόφα του Νικολάου, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λιβαδειάς: 283], κάτοικο Λαμίας, επί της
Βύρωνος, αρ. 6, η οποία να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη
δικάσιμο της 18ης Ιουνίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 7 Απριλίου 2014 και με αριθμό καταχώρησης δικογράφου 29/11 Απριλίου
2014 Προσφυγή που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.», 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 που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ.
376/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό
των 309 ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 74,16), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 383,16 ευρώ, η
οποία προκύπτει ως εξής :

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για δύο (2) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα, ήτοι
ποσό [80 Χ 2 =] 160 ευρώ για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου.

- Σύνολο αμοιβής 309 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 685

ΘΕΜΑ 9ο: Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης
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Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (ΤΤ.)100298/467/02-
06-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρόνας επεσήμανε: “Το θέμα αφορά την παραχώρηση των ΚΗΠΩΝ ΑΛΙΑΡΤΟΥ για
αξιοποίηση στον Δήμο Αλιάρτου.
Σημειώνεται πως οι «Κήποι Αλιάρτου» αποτελούν δείγμα Αγγλικής αρχιτεκτονικής κήπων και
έχουν έκταση 138 στρεμμάτων.
Στον ίδιο χώρο, σώζονται αγροτό-βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κατοικίες και διοικητικά κτίρια του
19ου αιώνα της Αγγλικής εταιρείας «Lake Copais Co Ltd» η οποία το 1890 αποξήρανε τη Λίμνη
Κωπαΐδα και εκμεταλλεύτηκε την πεδιάδα μέχρι το 1953 όταν το Ελληνικό Δημόσιο εξαγόρασε το
κτήμα.
Η έκταση των «Κήπων» όσο και τα κτίρια της Αγγλικής Εταιρείας έχουν κηρυχθεί από το
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ιστορικά διατηρητέα μνημεία, ο Οργανισμός Κωπαΐδας και
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως ιδιοκτήτες του χώρου δεν έκαναν τίποτε
για να τα συντηρήσουν επαρκώς και να τα αναδείξουν.
Μετά την κατάργηση του Οργανισμού Κωπαΐδας, η διαχείριση του Κτήματος πέρασε στην
Περιφέρεια…..
Το ζήτημα δεν είναι νομικό, αλλά πολιτικό…..
Να αποσαφηνιστεί πως ΟΙ ΚΗΠΟΙ ΑΛΙΑΡΤΟΥ μπορούν να θεωρηθούν σαν κάτι διαφορετικό από
τον ενιαίο χώρο της Κωπαΐδας…. Εφόσον από την συγκρότηση τους δεν αξιοποιούνταν για την
αγροτική παραγωγή.
Θεωρούμε πως πραγματικά έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον Δήμο Αλιάρτου.
Όχι για να λύσουμε κτιριακές ανάγκες που υπάρχουν, αλλά για ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΕΔΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, μετά από συνεννόηση με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και την Αρχιτεκτονική
Σχολή και κατάλληλη μελέτη.
θα συμφωνήσουμε να αξιοποιηθούν από τον Δήμο ………. αν εξασφαλιστεί πως δεν θα
υπάρξουν διαδικασίες εμπορευματοποίησης, επιχειρηματικά συμφέροντα και ιδιώτες ή ΜΚΟ….
Αν διατεθούν οι κατάλληλες πιστώσεις και δεν επιβαρυνθεί ο λαός της περιοχής από δάνεια….
Αν αποκλειστεί οποιαδήποτε μορφή εισιτήριου για τον λαό που πρέπει να το απολαμβάνει
ελευθέρα.
Συνεπώς…..
• Δεν συμφωνούμε με νομικές γνωμοδοτήσεις….
• Αντιπροτείνουμε διάλογο με τον Δήμο σε αυτή την βάση…. “

Ο Πρόεδρος αφού έκανε μια πλήρη περιγραφή του θέματος επεσήμανε ότι η εν λόγω νομική
γνωμοδότηση γίνεται για τεκμηρίωση του θέματος ώστε να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση.

Οι κ.κ. Αναγνωστάκης και Δούρος μετά την ενημέρωση του Προέδρου ψήφισαν θετικά.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “μετά τις εξηγήσεις που δόθηκαν και εφόσον η νομική γνωμοδότηση είναι
προϋπόθεση για να προχωρήσουμε ...δεν έχουμε αντίρρηση”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Χρήστο Φλώρο
του Θεόδωρου, δικηγόρο Λαμίας [ΑΜ. ΔΣ. Λαμίας: 438], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού Ροζάκη
Αγγελή, αρ. 32, ο οποίος, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον πλήρη
φάκελο της υπόθεσης, καθώς και τις απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας, λάβει δε κάθε αναγκαία
πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να γνωμοδοτήσει
σχετικά με τη δυνατότητα να γίνει αποδεκτό το αίτημα του Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων προς την
“Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας” καθώς και το αίτημα του Δήμου Ορχομενού.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 320
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ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 76,80), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 396,80 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:

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

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τρεις (3) ώρες, με ποσό 80 ευρώ/ώρα, ήτοι ποσό
[80€ Χ 3=] 240 ευρώ, λόγω της φύσης του ερωτήματος και του πλέγματος της νομοθεσίας που ο
πληρεξούσιος δικηγόρος θα πρέπει να μελετήσει προκειμένου να δώσει απάντηση στο ερώτημα.

- Σύνολο αμοιβής 320 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 686

ΘΕΜΑ 10ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης, σχετικά
με τα ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία δημοπράτησης και υλοποίησης του έργου
“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 29/09/2018
ΚΑΙ 05/10/2018”, συνολικού προϋπολογισμού 2.990.000 ευρώ

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (οικ.)102828/474/03-
06-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού προγραμματισμού απεύθυνε έγγραφο στον
Δήμο Λοκρών σχετικά με την εκκρεμότητα που υπάρχει στην υπογραφή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ Περιφέρειας και Δήμου, για την διαδικασία δημοπράτησης και υλοποίησης του έργου
“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 29/09/2018
ΚΑΙ 05/10/2018”, συνολικού προϋπολογισμού 2.990.000 ευρώ……Φαινόμενο ΖΟΡΜΠΑΣ.
Με βάση αυτό ζητείται…. Νομική γνωμοδότηση….
Διερωτόμαστε γιατί χρειάζεται γνωμοδότηση δικηγόρου και όχι συνεννόηση των υπηρεσιών και
των πολιτικά υπεύθυνων…..
Πως αξιολογούμε τον ισχυρισμό πως η Περιφέρεια έχει ενημέρωση μόνο από τις δημοσιεύσεις
της εφαρμογής. ΔΙΑΥΓΕΙΑ….
Πως εξηγεί ο Δήμος την μικρή έκπτωση του 7 % που προέκυψε από τον διαγωνισμό τον οποίο
πραγματοποίησε ;
Κατά την άποψή της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ…. Αντί της γνωμοδότησης του δικηγόρου
χρειάζεται άμεση συζήτηση πολιτικά και διοικητικά υπευθύνων της Περιφέρειας και του Δήμου.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Ο κ. Μπέτσιος ανέφερε “Το Ελεγκτικό Συνέδριο, λόγω έλλειψης χρονοδιαγράμματος εργασιών,
δεν ενέκρινε τη σύμβαση και ζήτησε τη διόρθωσή της. Στη συνέχεια και μετά τις διορθώσεις,
γνωμοδότησε για την εγκυρότητα της προγραμματικής σύμβασης. Μετά από αυτό δεν
κατανοούμε το λόγο διορισμού δικηγόρου. Θεωρούμε ότι δεν απαιτείται. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ”

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε λευκό επισημαίνοντας ότι δεν είναι λογικό να πηγαίνουμε σε μια
διαδικασία τη στιγμή που δεν έχει υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση.

Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς ψήφισαν λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τον Γεώργιο
Ανδρέου, Δικηγόρο Αθηνών, εταίρο της εταιρείας με την επωνυμία “Γεώργιος Δ. Ανδρέου -
Δημήτριος Γ. Ανδρέου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία”, [Α.Μ. Δ.Σ. Αθηνών: 80321], που
εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ακαδημίας 27Α, ο οποίος, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές
διατάξεις και μελετήσει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, καθώς και τις απόψεις της αρμόδιας
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υπηρεσίας, λάβει δε κάθε αναγκαία πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της «Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας», να μας εκθέσει τις απόψεις του για όλα τα ζητήματα που αφορούν το νομικό
βάσιμο των διαδικασιών και των πράξεων που έχουν λάβει χώρα μέχρι σήμερα και αφορούν την
ανωτέρω υπόθεση.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ως άνω δικηγόρου με βάση την υπ. αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, δηλαδή ανάλογα με την
απασχόλησή του [χρονοχρέωση με ποσό 80 € ανά ώρα πλέον Φ.Π.Α.] και μετά από
πιστοποίηση των ωρών της εν λόγω απασχόλησης του, από σχετική βεβαίωση του αρμοδίου
Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας,

(iii) Λόγω του όγκου και της φύσης της υπόθεσης, καθώς και της πολυπλοκότητας των
νομικών ζητημάτων, το αντικείμενο των οποίων είναι εξόχως ειδικό ορίζεται ότι οι ώρες
απασχόλησης δεν θα ξεπερνούν τις δεκαπέντε (15), ήτοι το ποσό της αμοιβής του δικηγόρου
που θα οριστεί καθορίζεται κατά μέγιστο στο ποσό των 1488 ευρώ [ 15 Χ 80€ πλέον 288€ 24%
Φ.Π.Α.]

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 687

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ

ΘΕΜΑ 11ο: Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση ενός μηχανήματος έργου διαμορφωτή γαιών
(τύπου grader) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ΤΟΕΒ Αμουρίου – Λιανοκλαδίου -
Ζηλευτού.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 80237/884/28-05-
2020 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Σημειώνουμε πως είναι επείγον ζήτημα να αποσαφηνιστεί το μέλλον των
ΤΟΕΒ….. και να καθοριστεί ενιαία πολιτική στον τομέα της άρδευσης..
Παρά την συγκεκριμένη παρατήρηση μας…. Δεν θα είχαμε αντίρρηση στην εισήγηση, αν δεν
έθετε τον όρο « Ο οδηγός του μηχανήματος που θα διατίθεται μπορεί να έχει οποιαδήποτε
σχέση εργασίας με το ΤΟΕΒ Αμουρίου – Λιανοκλαδίου – Ζηλευτού ».
Με αυτό τον τρόπο δεν διασφαλίζεται η καλή ποιότητα των προσφερόμενων εργασιών του
μηχανήματος αλλά και η καλή του χρήση.

Σε αυτή την βάση…. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ

Ο κ. Αναγνωστάκης επεσήμανε: «καλό θα ήταν να μην υπάρχει ο όρος η “έγγραφη ειδοποίηση
προ (2) ημερών από την Περιφέρεια”, αλλά όταν προκύπτει έκτακτη ανάγκη το εν λόγω
μηχάνημα να εντάσσεται αυτόματα στο στόλο της Π.Ε. Φθιώτιδας».

Ο Πρόεδρος συμφώνησε με τα μέλη στην επαναδιατύπωση του όρου στο σκέλος 3 ότι σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης και όπου χρειαστεί να μην τηρηθεί η έγγραφη ειδοποίηση
προ δύο (2) ημερών.Για την ακρίβεια σε έκτακτες καταστάσεις να παραδίδεται άμεσα το
εν λόγω μηχάνημα στην Περιφέρεια.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παραχώρηση, κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα (δωρεάν), του μηχανήματος
έργου ΜΕ 5577 διαμορφωτή γαιών (τύπου grader) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για
χρονικό διάστημα ενός έτους, με τους παρακάτω όρους :

1. Το ΤΟΕΒ Αμουρίου – Λιανοκλαδίου - Ζηλευτού, αφού ελέγξει και βρει αυτό σε αρίστη
κατάσταση θα αναλάβει την ευθύνη συντήρησης, επισκευής (εφόσον προκύψει βλάβη
κατά τη χρήση) και ασφάλισης του παραχωρούμενου διαμορφωτή γαιών και παράδοσής
του, στην ίδια κατάσταση που το παρέλαβε.

2. Ο οδηγός του μηχανήματος θα διατίθεται και θα έχει οποιαδήποτε σχέση εργασίας με το
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ΤΟΕΒ Αμουρίου – Λιανοκλαδίου - Ζηλευτού.
3. Σε περίπτωση που προκύψουν εντός του χρονικού διαστήματος παραχώρησης,

έκτακτες ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας, το παραχωρούμενο μηχάνημα έργου θα
παραδίδεται άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Φθιώτιδας), για
την κάλυψη των αναγκών αυτών, έπειτα από έγγραφη ειδοποίηση, προ δύο (2) ημερών
σε περίπτωση όμως έκτακτης κατάστασης και όπου χρειαστεί να μην τηρηθεί η
έγγραφη ειδοποίηση προ δύο (2) ημερών αλλά να αποδοθεί άμεσα στην
Περιφέρεια.

4. Σε περίπτωση που στην ευρύτερη περιοχή του ΤΟΕΒ Αμουρίου – Λιανοκλαδίου -
Ζηλευτού προκύψει έκτακτη ανάγκη, το ΤΟΕΒ θα συνδράμει στην Περιφέρεια.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 688
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια οσπρίων-
ρυζιού-ελιών και είδη οπωροπωλείου για το επιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.) επισιτιστικής και
βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) για το Νομό Ευρυτανίας» 2015 - 2016, συνολικού
προϋπολογισμού 36.344,48 € με Φ.Π.Α. και των όρων της Διακήρυξης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 100195/1718/01-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Δεν έχουμε αντίρρηση στον Διαγωνισμό…..
Εξακολουθούμε, όμως, να διατυπώνουμε αντιρρήσεις στον τρόπο που υλοποιείται το
επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ), στο επίπεδο της
οργάνωσης του συστήματος διανομής…. Στα κριτήρια κατάρτισης του πίνακα των
ωφελούμενων…. Στην χρησιμοποίηση ιδιωτών.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
Α) Τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια οσπρίων-ρυζιού-ελιών και
είδη οπωροπωλείου για το επιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.) επισιτιστικής και βασικής υλικής
συνδρομής (ΤΕΒΑ) για το Νομό Ευρυτανίας » προϋπολογισμού, 36.344,48 € με ΦΠΑ, με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Β) τους όρους της Διακήρυξης όπως αναφέρονται στο συνημμένο σχέδιο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 689

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση του 1ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση
μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2020
στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων» της Π.Ε. Ευρυτανίας, και ανάδειξη προσωρινών
αναδόχων για τα διάφορα τμήματα της σύμβασης προϋπολογισμού 73.904,00€ με ΦΠΑ

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 100927/1546/02-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 01-06-2020 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Μίσθωση
μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2020
στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων» της Π.Ε. Ευρυτανίας και αναδεικνύει τους
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προσωρινούς αναδόχους για τα διάφορα τμήματα της σύμβασης σύμφωνα με τον κατωτέρω
πίνακα.

Α/Α Επωνυμία Οικονομική
προσφορά

Οικονομική προσφορά
σε ευρώ (με ΦΠΑ)

1
«ΤΣΙΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 5: «Μίσθωση χορτοκοπτικού οχήματος ή
καλαθοφόρου οχήματος»

43€/ώρα για 80
ώρες

4.265,60 €
(προσωρινός ανάδοχος)

2 «ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση διαμορφωτήρα γαιών (GRADER)»

42€/ώρα για 80
ώρες

4.166,40 €
(προσωρινός ανάδοχος)

3 «ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση διαμορφωτήρα γαιών (GRADER)»

44€/ώρα για 80
ώρες

4.364,80 €
(προσωρινός ανάδοχος)

4 «ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 6: «Μίσθωση φορτηγού από 10 ton έως 15 ton»

29€/ώρα για 80
ώρες

2.876,80 €
(προσωρινός ανάδοχος)

για το ΤΜΗΜΑ 8: «Μίσθωση εκσκαφέα από 121 ΗΡ και άνω» 54€/ώρα για 80
ώρες

5.356,80 €
(προσωρινός ανάδοχος)

για το ΤΜΗΜΑ 10: «Μίσθωση προωθητήρα από 161 ΗΡ και άνω» 44€/ώρα για 80
ώρες

4.364,80 €
(προσωρινός ανάδοχος)

5 «ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση εκσκαφέα-φορτωτή 70HP και άνω»

35€/ώρα για 72
ώρες

3.124,80 €
(προσωρινός ανάδοχος)

για το ΤΜΗΜΑ 3: «Μίσθωση φορτωτή έως 160 HP» 44€/ώρα για 80
ώρες

4.364,80 €
(προσωρινός ανάδοχος)

6 «ΜΗΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 6: «Μίσθωση φορτηγού από 10 ton έως 15 ton»

28€/ώρα για 80
ώρες

2.777,60 €
(προσωρινός ανάδοχος)

7 «ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 4: «Μίσθωση φορτωτή από 161 HP και άνω»

54€/ώρα για 80
ώρες

5.356,80 €
(προσωρινός ανάδοχος)

8 «ΛΑΘΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 9: «Μίσθωση προωθητήρα έως 160 HP»

38€/ώρα για 80
ώρες

3.769,60 €
(προσωρινός ανάδοχος)

9 «ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση εκσκαφέα-φορτωτή 70HP και άνω»

39€/ώρα για 72
ώρες

3.481,92 €
(προσωρινός ανάδοχος)

για το ΤΜΗΜΑ 3: «Μίσθωση φορτωτή έως 160 HP» 44€/ώρα για 80
ώρες

4.364,80 €
(προσωρινός ανάδοχος)

για το ΤΜΗΜΑ 8: «Μίσθωση εκσκαφέα από 121 ΗΡ και άνω» 54€/ώρα για 80
ώρες

5.356,80 €
(προσωρινός ανάδοχος)

10 «ΦΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 7: «Μίσθωση φορτηγού άνω των 15 ton»

38€/ώρα για 80
ώρες

3.769,60 €
(προσωρινός ανάδοχος)

11 «Κ. & Τ. ΓΟΥΛΑΣ Ο.Ε.»
για το ΤΜΗΜΑ 4: «Μίσθωση φορτωτή από 161 HP και άνω»

54€/ώρα για 80
ώρες

5.356,80 €
(προσωρινός ανάδοχος)

12 «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ»
για το ΤΜΗΜΑ 7: «Μίσθωση φορτηγού άνω των 15 ton»

39€/ώρα για 80
ώρες

3.868,80 €
(προσωρινός ανάδοχος

για 1 μηχάνημα)

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 690

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση Α) του 1ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση
μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2020
στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου» της Π.Ε. Ευρυτανίας, και ανάδειξη προσωρινών
αναδόχων για τα διάφορα τμήματα της σύμβασης προϋπολογισμού 73.904,00€ με ΦΠΑ
Β) προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του
άρθρου 32 του Ν.4212/16, με τους ίδιους όρους διακήρυξης.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 102048/1561/02-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Το Β αφορά την μίσθωση ενός προωθητήρα έως 160hp, για τον οποίο
δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.
Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:

A) το από 02-06-2020 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και αναδεικνύει τους
προσωρινούς αναδόχους για τα διάφορα τμήματα της σύμβασης σύμφωνα με τον
κατωτέρω πίνακα.

Α/Α Επωνυμία Οικονομική
προσφορά

Οικονομική προσφορά
σε ευρώ (με ΦΠΑ)

1 «ΝΤΟΥΣΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 4: «Μίσθωση φορτωτή από 161 HP και άνω»

54€/ώρα για 80
ώρες

5.356,80 €
(προσωρινός ανάδοχος)

2 «ΦΟΥΦΛΙΑ ΑΜΑΛΙΑ»
για το ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση διαμορφωτήρα γαιών (GRADER)»

44€/ώρα για 80
ώρες

4.364,80 €
(προσωρινός ανάδοχος)

3 «ΝΤΑΛΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ»
για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση εκσκαφέα-φορτωτή 70HP και άνω»

39€/ώρα για 72
ώρες

3.481,92 €
(προσωρινός ανάδοχος)

4 «ΜΗΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 6: «Μίσθωση φορτηγού από 10 ton έως 15 ton»

30€/ώρα για 80
ώρες

2.976,00 €
(προσωρινός ανάδοχος)

5 «ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 4: «Μίσθωση φορτωτή από 161 HP και άνω»

54€/ώρα για 80
ώρες

5.356,80 €
(προσωρινός ανάδοχος)

6
«ΤΣΙΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 5: «Μίσθωση χορτοκοπτικού οχήματος ή
καλαθοφόρου οχήματος»

43€/ώρα για 80
ώρες

4.265,60 €
(προσωρινός ανάδοχος)

7 «ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση διαμορφωτήρα γαιών (GRADER)»

44€/ώρα για 80
ώρες

4.364,80 €
(προσωρινός ανάδοχος)

8 «ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 8: «Μίσθωση εκσκαφέα από 121 ΗΡ και άνω»

54€/ώρα για 80
ώρες

5.356,80 €
(προσωρινός ανάδοχος)

9 «ΦΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 8: «Μίσθωση εκσκαφέα από 121 ΗΡ και άνω»

54€/ώρα για 80
ώρες

5.356,80 €
(προσωρινός ανάδοχος)

10 «ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 3: «Μίσθωση φορτωτή έως 160 HP»

44€/ώρα για 80
ώρες

4.364,80 €
(προσωρινός ανάδοχος)

11 «ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 7: «Μίσθωση φορτηγού άνω των 15 ton»

39€/ώρα για 80
ώρες

3.868,80 €
(προσωρινός ανάδοχος)

12 «ΚΡΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ»
για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση εκσκαφέα-φορτωτή 70HP και άνω»

39€/ώρα για 72
ώρες

3.481,92 €
(προσωρινός ανάδοχος)

13 «ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 3: «Μίσθωση φορτωτή έως 160 HP»

44€/ώρα για 80
ώρες

4.364,80 €
(προσωρινός ανάδοχος)

14 «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ»
για το ΤΜΗΜΑ 7: «Μίσθωση φορτηγού άνω των 15 ton»

40€/ώρα για 80
ώρες

3.968,00 €
(προσωρινός ανάδοχος)

για το ΤΜΗΜΑ 10: «Μίσθωση προωθητήρα από 161 ΗΡ και άνω» 50€/ώρα για 80
ώρες

4.960,00 €
(προσωρινός ανάδοχος)

B) σύμφωνα παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν.4212/16, την προσφυγή της αναθέτουσας αρχής
του συνοπτικού αυτού διαγωνισμού που είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στην
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 του
Ν.4212/16, με τους ίδιους όρους διακήρυξης, για την μίσθωση ενός (1) προωθητήρα έως
160hp, η οποία δεν κατέστη δυνατή με τον εν λόγω συνοπτικό διαγωνισμό, λόγω του ότι
σύμφωνα με την διακήρυξή του (Τμήμα 9) ζητείται η μίσθωση ενός (1) προωθητήρα έως
160hp, όμως δεν κατατέθηκε καμία έγκυρη προσφορά για το τμήμα αυτό της διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 691

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 101592/3706/02-06-

2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

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

ΑΔΑ: ΨΙ3Λ7ΛΗ-4ΣΝ



Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, από
τροποποιημένες συμβάσεις, όπως αναφέρονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 692

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΜΑ 16ο:Διόρθωση της αρ. 1799/15-10-2019 (Πρακτικό 33, ΑΔΑ: 7ΖΧ47ΛΗ-ΒΛΗ) απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση – διόρθωση δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών Π.Ε. Ευβοίας για το σχολικό έτος 2019-2020

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 102777/3152/03-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ευβοίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Διορθώνει την αρ. 1799/15-10-2019 (Πρακτικό 33, ΑΔΑ: 7ΖΧ47ΛΗ-ΒΛΗ) απόφασή της ως
προς τα στοιχεία του δρομολογίου με κωδικό 971 του αναδόχου Τσότρα Νικόλαου & ΣΙΑ Ε.Ε.
όπως αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 ο οποίος αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος και τμήμα της παρούσας απόφασης.

2. Τροποποιεί το δρομολόγιο που αναφέρεται στον εν λόγω πίνακα με αναδρομική ισχύ
από τις 21-10-2019, ημερομηνία έναρξης του δρομολογίου.

3. Εγκρίνει την παρακράτηση αναδρομικά της διαφοράς που προκύπτει από την διόρθωση του
δρομολογίου.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του, Ειδικού Φορέα 10 073 Κ.Α.Ε. 0821 της Π. Ε.
Εύβοιας.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. 1799/15-10-2019 απόφαση της Ο.Ε. Π.Σ.Ε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 693

ΘΕΜΑ 17ο:Τροποποίηση – Διόρθωση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Ευβοίας για το
σχολικό έτος 2019-2020

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 90641/2868/03-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ευβοίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

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

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

IRIS CLEAN O.E.-
ΜΑΡΓ.
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟ
Υ Ο.Ε.

ΑΦΜ: 998354580

3.776,52 2513/19-03-2020 19SYMV004938159
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΣΕ ΣΤΗ
ΦΘΙΩΤΙΔΑ

ΑΔΑ: ΨΙ3Λ7ΛΗ-4ΣΝ



Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει :
1. Την τροποποίηση - 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 αποτυπώνονται στους συνημμένους πίνακες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 2 οι οποίοι
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας .
2. Την τροποποίηση των δρομολογίων με κωδικούς 381, 533, 802, 133, 943, 957, 926 με
αναδρομική ισχύ από την έναρξη του σχολικού έτους 2019-2020 σύμφωνα με την δρομολόγηση
των μαθητών από το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Παιδείας & Απασχόλησης.
3. Την τροποποίηση του δρομολογίου με κωδικό 272 με αναδρομική ισχύ από τις 22-10-2019,
σύμφωνα με την δρομολόγηση των μαθητών από το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Παιδείας &
Απασχόλησης.
4. Την τροποποίηση του δρομολογίου με κωδικό 971 με αναδρομική ισχύ από τις 21-10-2019,
σύμφωνα με την δρομολόγηση των μαθητών από το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Παιδείας &
Απασχόλησης.
5. Την τροποποίηση των δρομολογίων με κωδικούς 226, 900, 901, 163, 929, 666, 767, 920,
1020, 1074 με αναδρομική ισχύ από τις 11 Μαΐου 2020, ημερομηνία επανέναρξης των μαθημάτων
στις σχολικές μονάδες μετά την αναστολή λειτουργίας αυτών λόγω των μέτρων αντιμετώπισης του
covid -19.
6. Την τροποποίηση του δρομολογίου με κωδικό 571, ως προς την ονομασία, από
«Μαλακώντας- Ερέτρια & επιστρ.» σε « Μαλακώντας-Κακόρεμα Μαλακώντα-Ερέτρια & επιστρ » ,
χωρίς αλλαγή του ημερήσιου κόστους, από τις 11 Μαΐου 2020, ημερομηνία επανέναρξης των
μαθημάτων στις σχολικές μονάδες μετά την αναστολή λειτουργίας αυτών λόγω των μέτρων
αντιμετώπισης του covid -19, καθώς και την τροποποίηση της υπογεγραμμένης σύμβασης του
αναδόχου Αλεξόπουλου Νικόλαου.
7. Την τροποποίηση του δρομολογίου με κωδικό 773 ,ως προς την ονομασία από «Λίμνη-
Κεχριές-Μουρτιά (Μόνο Επιστροφή)» σε « Λίμνη-Κεχριές (Μόνο Επιστροφή)» , χωρίς αλλαγή του
ημερήσιου κόστους από τις 11 Μαΐου 2020, ημερομηνία επανέναρξης των μαθημάτων στις
σχολικές μονάδες μετά την αναστολή λειτουργίας αυτών λόγω των μέτρων αντιμετώπισης του
covid -19, καθώς και την τροποποίηση της υπογεγραμμένης σύμβασης του αναδόχου
Χαντζηκωνσταντίνου Μιχαήλ.
8. Την καταβολή ή την παρακράτηση αναδρομικά της διαφοράς που προκύπτει από τις εν λόγω
τροποποιήσεις για το σχολικό έτος 2019-2020.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 694

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση του από 15-04-2020 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης
δικαιολογητικών κατακύρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας με ανοιχτή διαπραγμάτευση στις
23 Σεπτεμβρίου 2019 για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας για τα
σχολικά έτη 2019-2020.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 104999/3226/04-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

ΑΔΑ: ΨΙ3Λ7ΛΗ-4ΣΝ



αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το από 15-04-2020 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών
κατακύρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας με ανοιχτή διαπραγμάτευση στις 23 Σεπτεμβρίου
2019 για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας για τα σχολικά έτη 2019-
2020.
2.Κατακυρώνει τα αποτελέσματα στους οριστικούς αναδόχους όπως αναφέρονται στο
συνημμένο πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3 ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.

3.Απορρίπτει τους οικονομικούς φορείς όπως αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 4 ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και τμήμα της παρούσας, λόγω μη
προσκόμισης σωστών δικαιολογητικών.

4. Κηρύσσει δυο (2) άγονα δρομολόγια όπως αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ
1 119 1113 ΜΑΝΤΟΥΔΙ-ΦΟΥΡΝΟΙ (ΟΛΟ) ΤΑΞΙ
2 12 448 Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ-ΗΛΙΑ(ΟΛΟ) ΤΑΞΙ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 695

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση του Πρακτικού 1 (Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -
Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη) της δημοπρασίας του έργου
«Συντήρηση-Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων για την
χειμερινή περίοδο 2019-2020 περιοχής Δήμου Δομοκού (Ενιπέας, Κακάρα, Βρυσιές)»,
προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ. Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 99370/5404/29-05-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το από 18-05-2020 Πρακτικό 1 (Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-
Οικονομικής Προσφοράς) του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου “Συντήρηση-Αποκατάσταση
τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων για την χειμερινή περίοδο 2019-2020
περιοχής Δημού Δομοκού (Ενιπέας, Κακαρα, Βρυσιές)”.
2.Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ”, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης εξήντα τρία τοις εκατό (63,00%) επί των τιμών
του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 696

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση του Πρακτικού 1 (Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -
Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη) της δημοπρασίας του έργου
«Συντήρηση-αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων για την
χειμερινή περίοδο 2019-2020 περιοχής Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας (ρέμα Παλαιοχωρίου και
Κεραμιδίου)» προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ , Π.Ε. Φθιώτιδας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 92030/4955/01-06-

ΑΔΑ: ΨΙ3Λ7ΛΗ-4ΣΝ



2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το από 19-05-2020 Πρακτικό 1 (Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-
Οικονομικής Προσφοράς) του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση-αποκατάσταση
τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων για την χειμερινή περίοδο 2019-2020
περιοχής Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας (ρέμα Παλαιοχωρίου και Κεραμιδίου)».
2.Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “ΑΦΟΙ ΤΣΩΜΟΥ Ο.Ε”, με
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της
μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 697

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση του Πρακτικού 1 (Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -
Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη) της δημοπρασίας του έργου:
«Συντήρηση-αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων για την
χειμερινή περίοδο 2019-2020 περιοχής Δήμου Στυλίδας (Βελάς, Δρυστελόρεμα,
Βλαχόκαμπος)», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 102937/5643/03-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το από 12-05-2020 Πρακτικό 1 (Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-
Οικονομικής Προσφοράς) του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση-αποκατάσταση
τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων για την χειμερινή περίοδο 2019-2020
περιοχής Δήμου Στυλίδας (Βελάς, Δρυστελόρεμα, Βλαχόκαμπος)»,προϋπολογισμού 74.000,00
€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.
2.Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση ''ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ.
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ'' , με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα τρία τοις εκατό (53,00%) ” επί των τιμών
του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 698

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση 1ου Πρακτικού του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το
έργο «Σήμανση-ασφάλιση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας» και
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, προϋπολογισμού 1.070.052,04€ με ΦΠΑ

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 99649/1531/01-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/23-03-2020 (ολοκληρώθηκε στις 03-04-2020) Πρακτικό της
επιτροπής του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Σήμανση-
ασφάλιση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας» και

2.Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο τον μειοδότη που είναι η εργοληπτική επιχείρηση
«ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΕΔΕ» με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης
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πενήντα επτά τοις εκατό (57,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 699

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση –Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων
και ποταμών περιοχής δήμων Χαλκιδέων & Διρφύων - Μεσσαπίων» του έργου «Συντήρηση –
Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών από φερτά
υλικά της Π.Ε. Εύβοιας» προϋπολογισμού 1.800.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευβοίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 15718/428/29-05-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευβοίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου ««Συντήρηση –Αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων
και ποταμών περιοχής δήμων Χαλκιδέων & Διρφύων - Μεσσαπίων»», με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ:86418,
προϋπολογισμού 1.800.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευβοίας.
2.Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «EΥΒΟΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε» με Α.Α. Προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ:142401 και ποσοστό
μέσης τεκμαρτής έκπτωσης εξήντα δύο και πενήντα εννέα τοις εκατό (62,59%) επί των τιμών
του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 700

ΘΕΜΑ 24ο: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση εθνικού &
επαρχιακού οδικού δικτύου Βοιωτικής Ακτής Ν. Ευβοίας»,Π.Ε. Ευβοίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.96659/2883/Φ.Ε./27-05-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευβοίας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Η αιτιολόγηση της παράτασης είναι βάσιμη και πειστική….. Δεν έχουμε
αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση εθνικού &
επαρχιακού οδικού δικτύου Βοιωτικής Ακτής Ν. Ευβοίας» μέχρι 30-08-2020, καθώς οι λόγοι που
επικαλείται ο ανάδοχος είναι βάσιμοι εν όλω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 701

ΘΕΜΑ 25ο: Χορήγηση παράτασης σύμβασης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και
λιπαντικών για τις ανάγκες των μηχανημάτων έργων και φορτηγών της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στη Φθιώτιδα, ετών 2018-2019».

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 100872/3688/01-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

ΑΔΑ: ΨΙ3Λ7ΛΗ-4ΣΝ



Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Δεν έχουμε αντίρρηση.
Διερωτόμαστε αν έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τον καινούργιο διαγωνισμό προμήθειας υγρών
καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των μηχανημάτων έργων….”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τροποποίηση της από 19/06/2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV003283994) σύμβασης για την
«Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των μηχανημάτων έργων και
φορτηγών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Φθιώτιδα, ετών 2018-2019», για 24 μήνες, με
την εταιρεία “ΧΑΛΚΙΑΣ OIL Α.Ε.”, ως προς το άρθρο 4 με την χορήγηση παράτασης για
χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι μέχρι 17-09-2020, βάσει του άρθρου 4 της σύμβασης
και του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.
Η παράταση της σύμβασης δεν προκαλεί αύξηση του συμβατικού ποσού.
Κατά τα λοιπά ισχύει η από 19/06/2018 αρχική σύμβαση (ΑΔΑΜ: 18SYMV003283994).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 702

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση για την διάλυση της σύμβασης του έργου «Διαπλάτυνση και ανακατασκευή
τμήματος της επαρχιακής οδού προς Παλαμά»

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.99317/5402/29-
05-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Στη συγκεκριμένη περίπτωση διαπιστώθηκε μετά την υπογραφή της
σύμβασης του έργου, ότι εμφιλοχώρησε υπολογιστικό λάθος από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ στην
προσφορά του οικονομικού φορέα "ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε." με αποτέλεσμα να αναδειχθεί
μειοδότης με ποσοστό 35,46%, αντί δεύτερος όπως είναι το ορθό με ποσοστό 35,53% .
Διερωτόμαστε πως αυτό έγινε στο επίπεδο του ηλεκτρονικού υπολογιστή……. πως δεν είδε το
λάθος η υπηρεσία….. η Οικονομική Επιτροπή…… ο έλεγχος της αποκεντρωμένης και η
Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου…… μια και υπέκρυπτε λογιστικό λάθος που οδηγούσε σε
παράνομη διοικητική πράξη.……
Αποδείχνεται πως χρειάζεται να δοθούν εξηγήσεις για το λάθος την δυνατότητα και την
πιθανότητα επανάληψης τους….
Χρειάζεται προσεκτικότερη μελέτη…..
Η οικονομική Επιτροπή και τα μέλη της οφείλουμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας.
Φυσικά στην συγκεκριμένη περίπτωση …. Συμφωνούμε με το αποφατικό της εισήγησης….
Αλλάζει ο μειοδότης και αποκαθίσταται η αδικία…..Δεν ανακηρύσσεται ο προσωρινός ανάδοχος
έκπτωτος, ούτε εκπίπτει η εγγυητική επιστολή του.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:
1) Τη διάλυση της εργολαβίας του έργου «Διαπλάτυνση και ανακατασκευή τμήματος της
επαρχιακής οδού προς Παλαμά» , με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 81091.
2) Την αναμόρφωση του πίνακα μειοδοσίας με τα ορθά αποτελέσματα.
3) Την ολοκλήρωση του έργου με πρόσκληση του ορθού πρώτου μειοδότη και σύμφωνα με
τη παρ.13 του άρθρου 160 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 703
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ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο
εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 400.000,00 € με
ΦΠΑ

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 102173/5580/03-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει:
α)τη δαπάνη για το έτος 2020 του έργου: «Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο εθνικό
και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 400.000,00 (με ΦΠΑ)
β)τη δημοπράτηση με ανοικτό διαγωνισμό του εν λόγω έργου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με το σύστημα προσφοράς με
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016) και κατασκευής του ανωτέρω έργου.
γ)την περίληψη διακήρυξης, τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
2.Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
3.Εξουσιοδοτεί τον Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. να προβεί στη
συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τη δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα
προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και
νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το αρ. 18 της Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε
λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.
4.Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις
και έγγραφα όπως αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες,
στη διακήρυξη κλπ., (ειδικότερα: άρθρο 2.3 διακήρυξης παροχή συμπληρωματικών
πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς, άρθρο 3.6 διακήρυξης απόφαση αποδοχής αιτήματος
προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς και απόρριψή της στο
υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, άρθρο 4.1.α
διακήρυξης κοινοποίηση στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, άρθρο
4.1.θ διακήρυξης κοινοποίηση στους προσφέροντες την απόφαση έγκρισης του πρακτικού
ανάθεσης και παροχή πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων,
άρθρο 4.1.ι διακήρυξης γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν ισότιμες
προσφορές, την ημέρα και ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής
Διαγωνισμού, άρθρο 4.2.α διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου, άρθρο 4.2.γ διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικών
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, άρθρο 4.2.δ διακήρυξης κοινοποίηση της απόφασης
κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο και ανάρτηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στον χώρο
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», άρθρο 4.2.ε διακήρυξης πρόσκληση για υποβολή
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και πρόσκληση
για την υπογραφή του συμφωνητικού στον προσωρινό ανάδοχο), ώστε οι επιμέρους διαδικασίες
και φάσεις του ηλεκτρονικού διαγωνισμού να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και
μέσω του πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή της ΔΤΕ/ΠΣΕ), να κοινοποιούνται και να
ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 704

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπάνης για την κατασκευή του έργου «Τοποθέτηση φωτεινών
σηματοδοτών στον κόμβο της Αγίας Μαρίνας», προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φθιώτιδας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 102169/5579/03-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει:
α)τη δαπάνη για την κατασκευή του έργου «Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο
της Αγίας Μαρίνας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ 24%.
β)τη Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης του έργου.
γ)τη δημοπράτηση του έργου, με Συνοπτική Διαδικασία και σύμφωνα με τους όρους της
Διακήρυξης.
2.Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ως Αρχή που θα διενεργήσει το διαγωνισμό.
3.Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Δ.Τ.Ε., να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής

διαγωνισμού (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από κλήρωση) και να ορίσει την ημερομηνία
του διαγωνισμού, καθώς και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 18 της
Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός κατά την ορισθείσα
ημερομηνία, ή διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 705

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 29ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός
Φορέας 073) και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071)
Οικονομικού Έτους 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 96008/1668/01-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Α) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
(φορέας 073) οικονομικού έτους 2020, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η δαπάνη αφορά την
κάλυψη ασφάλισης των
αυτοκινήτων –
μηχανημάτων της Π.Ε.
Ευρυτανίας, για το έτος
2020-2021.
20REQ006702160

03.073.
0899.0
1

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές
αμοιβές

10.000,00 35.000,00 24.548,80 451,20

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια δύο (2)
αμορτισέρ φρενομέτρου
μικτής γραμμής (λόγω
βλάβης του ήδη
υπάρχοντος) για την
άμεση διενέργεια του
τεχνικού ελέγχου των
οχημάτων στο ΔΚΤΕΟ της
Δ/νσης Μεταφορών &

03.073.
1329.01

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης
& επισκευής
κάθε είδους
λοιπού

εξοπλισμού

285,20 5.000,00 0,00 4.714,80

ΑΔΑ: ΨΙ3Λ7ΛΗ-4ΣΝ



Επικ/νιών της
ΠΕΕυρυτανίας.

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια σημαιών
(Ελληνική, Ευρωπαϊκή, με
λογότυπο Περιφέρειας) για
τα κτήρια της
Π.Ε.Ευρυτανίας.

03.073.
1699.0
1

Λοιπές
Προμήθειες 582,80 15.000,00 270,00 14.147,20

Β) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Προϋπολογισμό
Δημοσίων Επενδύσεων (φορέας 071) οικονομικού έτους 2020, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια ελαστικών για
το ΚΥ3156 μηχάνημα
έργου της ΔΤΕ της
ΠΕΕυρυτανίας, που
εντάσσεται στο ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 και το υποέργο
«Προμήθεια ελαστικών
στόλου οχημάτων &
μηχανημάτων έργου
Π.Ε.Ευρυτανίας, έτους
2020» σύμφωνα με την
27/2020 απόφαση του
Περιφερειακού
Συμβουλίου, για το έτος
2020.

03.071.
9459.0

1

Διάφορα
Έργα 1.040,00 483.218,14 457.703,95 24.474,19

Η δαπάνη αφορά
επισκευές και συντήρηση
των οχημάτων-
μηχανημάτων έργου της
ΠΕΕυρυτανίας (ΚΥ452 &
ΜΕ123350ΙΧ
εκχιονιστικών και ΚΥ457
προωθητή) που
εντάσσονται στο ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 και το υποέργο
«Επισκευή μη
προβλέψιμων βλαβών
οχημάτων & μηχανημάτων
έργου Π.Ε.Ευρυτανίας,
έτους 2020» σύμφωνα με
την 27/2020 απόφαση
Περιφερειακού
Συμβουλίου, για το έτος
2020.
20REQ006746215

03.071.
9459.0

1

Διάφορα
Έργα 19.964,00 483.218,14 458.743,95 4.510,19

ΑΔΑ: ΨΙ3Λ7ΛΗ-4ΣΝ



Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια υλικών
ασύρματης επικοινωνίας,
στα πλαίσια υλοποίησης
του υποέργου «Δαπάνες
για τη βελτίωση-
αναβάθμιση των
υπηρεσιών Πολιτικής
Προστασίας» το οποίο
εντάσσεται στο Τεχνικό
Πρόγραμμα 2020 της
Π.Ε.Ευρυτανίας, σύμφωνα
με την 80/2020 απόφαση
Περιφερειακού Συμβουλίου
(ΚΑΠ2020).
20REQ006756639

03.071.
9899.0
1

Λοιπές
Δαπάνες 2.648,27 760.002,86 181.654,40 575.700,19

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια δεκαπέντε (15)
φορητών απινιδωτών με
σκοπό την κάλυψη
ανθρωπίνων αναγκών σε
δημόσιους χώρους και
χώρους μαζικής
συνάθροισης πληθυσμού,
όπου η παροχή
εξειδικευμένης βοήθειας
δεν είναι πάντοτε εφικτή,
στα πλαίσια υλοποίησης
του υποέργου «Προμήθεια
και τοποθέτηση αυτόματων
απινιδωτών» το οποίο
εντάσσεται στο Τεχνικό
Πρόγραμμα 2020 της
Π.Ε.Ευρυτανίας, σύμφωνα
με την 80/2020 απόφαση
Περιφερειακού Συμβουλίου
(ΚΑΠ2020).
20REQ006757237

03.071.
9899.0
1

Λοιπές
Δαπάνες 15.000,00 760.002,86 184.302,67 560.700,19

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια υλικών για την
επισκευή της στέγης των
κτιριακών εγκαταστάσεων
της σήραγγας
Τυμφρηστού, λόγω
φθορών, στα πλαίσια
υλοποίησης του υποέργου
«Προμήθεια ειδών
συντήρησης και επισκευής
μονίμων εγκαταστάσεων»
το οποίο εντάσσεται στο
Τεχνικό Πρόγραμμα 2020
της Π.Ε.Ευρυτανίας,
σύμφωνα με την 80/2020
απόφαση Περιφερειακού
Συμβουλίου (ΚΑΠ2020).
20REQ006762168

03.071.
9899.0
1

Λοιπές
Δαπάνες 7.400,00 760.002,86 199.302,67 553.300,19

ΑΔΑ: ΨΙ3Λ7ΛΗ-4ΣΝ



Η δαπάνη αφορά τις
εργασίες επισκευής της
στέγης των κτιριακών
εγκαταστάσεων της
σήραγγας Τυμφρηστού,
λόγω φθορών, στα πλαίσια
υλοποίησης του υποέργου
«Αμοιβές για συντήρηση
και επισκευή κτιρίων και
λοιπών μονίμων
εγκαταστάσεων» το οποίο
εντάσσεται στο Τεχνικό
Πρόγραμμα 2020 της
Π.Ε.Ευρυτανίας, σύμφωνα
με την 80/2020 απόφαση
Περιφερειακού Συμβουλίου
(ΚΑΠ2020).
20REQ006762399

03.071.
9899.0
1

Λοιπές
Δαπάνες 4.975,00 760.002,86 206.702,67 548.325,19

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια υλικών για την
επισκευή κτηνοτροφικού
στεγάστρου στην περιοχή
Καυκί Τ.Κ Κερασοχωρίου,
ιδιοκτησίας ΠΕΕυρυτανίας,
λόγω φθορών που
παρατηρήθηκαν μετά από
αυτοψία που διενεργήθηκε
από τη ΔΑΟΚ
ΠΕΕυρυτανίας, στα
πλαίσια υλοποίησης του
υποέργου «Προμήθεια
ειδών συντήρησης και
επισκευής μονίμων
εγκαταστάσεων» το οποίο
εντάσσεται στο Τεχνικό
Πρόγραμμα 2020 της
Π.Ε.Ευρυτανίας, σύμφωνα
με την 80/2020 απόφαση
Περιφερειακού Συμβουλίου
(ΚΑΠ2020).
20REQ006761890

03.071.
9899.0
1

Λοιπές
Δαπάνες 3.700,00 760.002,86 211.677,67 544.625,19

Η δαπάνη αφορά τις
εργασίες επισκευής
κτηνοτροφικού στεγάστρου
στην περιοχή Καυκί Τ.Κ
Κερασοχωρίου, ιδιοκτησίας
ΠΕΕυρυτανίας, λόγω
φθορών που
παρατηρήθηκαν μετά από
αυτοψία που διενεργήθηκε
από τη ΔΑΟΚ
ΠΕΕυρυτανίας, στα
πλαίσια υλοποίησης του
υποέργου «Αμοιβές για
συντήρηση και επισκευή
κτιρίων και λοιπών

03.071.
9899.0
1

Λοιπές
Δαπάνες 2.500,00 760.002,86 215.377,67 542.125,19

ΑΔΑ: ΨΙ3Λ7ΛΗ-4ΣΝ



μονίμων εγκαταστάσεων»
το οποίο εντάσσεται στο
Τεχνικό Πρόγραμμα 2020
της Π.Ε.Ευρυτανίας,
σύμφωνα με την 80/2020
απόφαση Περιφερειακού
Συμβουλίου (ΚΑΠ2020).
20REQ006761604

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 706

ΘΕΜΑ 30ο:Α) Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και
Β) Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2020 δεκτικού ΚΑΕ
0899,Π.Ε. Ευβοίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 88931/2823/02-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ευβοίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Α) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού
προϋπολογισμού (Ειδικός Φορέας 073) έτους 2020, για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν το
2020,ως κατωτέρω:

Β)Ορίζει υπόλογο Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2020 δεκτικού ΚΑΕ 0899

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΥΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Δαπάνη Έκδοσης
ΧΕΠ για έλεγχο από
το ΚΤΕΟ των
υπηρεσιακών
αυτοκινήτων και την
ετήσια ανανέωση των
αδειών κυκλοφορίας
των δύο υπηρεσιακών
Μοτ/των για την
μετακίνηση του
προσωπικού της ΠΕ
Ευβοίας.

Έγγραφο
97084/2893/27-5-
2020 της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων της
ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.08
99.01 420,00

ΑΔΑ: ΨΙ3Λ7ΛΗ-4ΣΝ



τον Ευάγγελο Πολίτη του Νικολάου , Αναπλ. Προϊστάμενο Τ.Μ.Ε. της Π.Ε. Ευβοίας για την
διαχείριση των δαπανών που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα της παρούσας εισήγησης περί
εξειδίκευσης της πίστωσης.
Την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) για έλεγχο από το ΚΤΕΟ των
υπηρεσιακών αυτοκινήτων και την ετήσια ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας των δύο
υπηρεσιακών Μοτ/των για την μετακίνηση του προσωπικού της ΠΕ Ευβοίας.
Ημερομηνία λήξης του συγκεκριμένου ΧΕΠ ορίζεται η 31/12/2020.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 707

ΘΕΜΑ 31ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για
δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020, Π.Ε.
Ευβοίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 101031/3108/02-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ευβοίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΥΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Ετήσια συνδρομή στη
βιβλιοθήκη
Δημοσιονομικής
Υπηρεσίας
www.dockman.gr για
δικαίωμα απεριόριστης
πρόσβασης 10
υπαλλήλων της ΠΕ
Εύβοιας .
ΑΔΑΜ:
20REQ006776086 2020-
05-27
Έγγραφο 91469/2879/21-
5-2020 του τμ.
Προμηθειών της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.073.08
99.01

Λοιπές
δαπάνες και
ειδικές
αμοιβές

1.240,00

Ετήσια συνδρομή στην
Τράπεζα Νομικών
Πληροφοριών
«ΝΟΜΟΣ»για δικαίωμα
χρήσης εκατόν είκοσι
(120) ωρών (τρεις

02.02.073.08
99.01

Λοιπές
δαπάνες και
ειδικές
αμοιβές

1.637,57 104.587,50 93.172,48 8.537,45

http://www.dockman.gr
ΑΔΑ: ΨΙ3Λ7ΛΗ-4ΣΝ



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

κωδικοί χρήσης) .
ΑΔΑΜ:
20REQ006767185 2020-
05-26
Έγγραφο 95298/2967/26-
5-2020 του τμ.
Προμηθειών της ΠΕ
Εύβοιας
Δαπάνη μίσθωσης
αποθήκης δακοκτονίας
στη Χαλκίδα, για τις
ανάγκες του
προγράμματος της
Δακοκτονίας με πολυετή
δέσμευση, για το έτος
2020
Για το έτος 2021
9.600,00€
Για το έτος 2022
9.600,00€
Για το έτος 2023
9.600,00€
Για το έτος 2024
9.600,00€

Έγγραφο 19546/1067/17-
2-2020 της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.073.52
41.01

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγωγ

ής
8.000,00 1.186.772,82 862.289,06 316.483,76

ΣΥΝΟΛΟ 10.877,57 1.291.360,32 955.461,54 325.021,21

Α/Α ΑΙΤΙΟ-ΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΥΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

δαπάνη παρ. υπηρ.
επισκευής του ΚΗΗ
6149 της Πολιτικής
Προστασίας της Π.Ε.
Εύβοιας που είναι εντ.
στο υποέργο
«Προμήθεια ανταλ.&
εργασίες συντηρ.
οχ.& μηχ 2020-2021
εν:2016ΕΠ56600009
του έργου με τίτλο:

02.02.071.94
59.01

Διάφορα
έργα. 168,64

ΑΔΑ: ΨΙ3Λ7ΛΗ-4ΣΝ



3.Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για την επιστροφή των παρακάτω παραβόλων (Ε.Φ.
02071) έτους 2020 ως εξής:

"Δαπάνες επισκευής ,
συντήρησης &
λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και
μηχανημάτων για
δράσεις της Πολ.
Προστασίας..."
χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ566
Έγγραφο
97850/2921/28-5-
2020 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

2

δαπάνη προμήθειας
υλικών για την
επισκευή δυναμό του
οχήματος της
Πολιτικής
Προστασίας ΚΗΗ
6149 της Πολιτικής
Προστασίας της Π.Ε.
Εύβοιας που είναι εντ.
στο υποέργο
«Προμήθεια ανταλ.&
εργασίες συντηρ.
οχ.& μηχ 2020-2021
εν:2016ΕΠ56600009
του έργου με τίτλο:
"Δαπάνες επισκευής ,
συντήρησης &
λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και
μηχανημάτων για
δράσεις της Πολ.
Προστασίας..."
χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ566
Έγγραφο
285966/8208/26-5-
2020 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.94
59.01

Διάφορα
έργα.

803,52 456.216,07 11.187,7 444.056,21

ΣΥΝΟΛΟ 972,16 456.216,07 11.187,70 444.056,21

ΑΔΑ: ΨΙ3Λ7ΛΗ-4ΣΝ



Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 708

ΘΕΜΑ 32ο:Α) Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους
2020 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2020. και
Β) Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2020,
δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0899, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.100900/1674/02-
06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2019

ΔΕΥΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Επιστροφή παραβόλου στoν
ΜΕΜΕΤΑΛΗΟΓΛΟΥ
ΙΜΠΡΑΗΜ ΜΕ ΑΦΜ
166535436 λόγω μη χρήσης.
Έγγραφο 78141/7479/26-5-
2020 της Δ/νσης Μεταφορών
& Επικοινωνιών της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

225,00 4.955,00

1.010,00

3.720,00

ΣΥΝΟΛΟ 225,00 4.955,00 1.010,00 3.720,00

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
υπηρεσίας

Απολύμανσης στο
γραφείο του

Αντιπεριφερειάρχη
και στους

κοινόχρηστους
χώρους του 3ου
ορόφου του

Διοικητηρίου λόγω
κορωνοϊού Το αρθμ.

πρωτ. οικ.
Έγγραφο

78829/516/04-05-
2020 πρωτογενές

αίτημα του
γραφείου

Αντιπεριφερειάρχη

02.04..073.0899.01
Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

372,00 47.504,00 38.248,97 8.883,03
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Β). Ορίζει υπόλογο τον υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων κ. Κολοβό Ηλία του Γεωργίου
για την διαχείριση των δαπανών που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα της παρούσας
εισήγησης περί εξειδίκευσης της πίστωσης.
Η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) για κάλυψη δαπανών εξέτασης
δειγμάτων άλατος από το Γενικό Χημείο του Κράτους .

Ημερομηνία λήξης του συγκεκριμένου ΧΕΠ ορίζεται η 30/11/2020

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 709

ΘΕΜΑ 33ο:Εξειδίκευση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός
Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2020,
Π.Ε. Βοιωτίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.101635/2624/02-
06-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

της Π.Ε. Φωκίδας

2.

Η δαπάνη αφορά
την έκδοση Χ.Ε.Π
στο όνομα του
Υπαλλήλου της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων Κολοβού
Ηλία του Γεωργίου
για προπληρωμή
της σύνδεσης του

Κόμβου
Πενταπόλεως με το

Δίκτυο μέσης
/χαμηλής τάσης της

ΔΕΔΔΗΕ.
Το αρθμ. πρωτ.
95591/1751/27-05-
2020 Έγγραφο
πρωτογενές

αίτημα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων

02.04..073.0899.01
Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

293,21 47.504,00 38.620,97 8.589,82

3.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή των
ασφαλειών των
οχημάτων και των
μηχανημάτων έργου
της Π.Ε. Φωκίδας
για την χρονική
περίοδο Ιούνιος
2020-Ιουνιος 2021
Το αρθμ. πρωτ.

101140/1679/02-06-
2020 Έγγραφο
πρωτογενές
αίτημα του
τμήματος

προμηθειών(20RE
Q006800908)

02.04..073.0899.01
Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

5.007,00 47.504,00 38.914,18 3.582.82

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
5.672,21 142.512,00 115.784,12 21.055.67

ΑΔΑ: ΨΙ3Λ7ΛΗ-4ΣΝ



αποφασίζει ομόφωνα

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

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟΕΓΚΕΚ
ΡΙΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕiΣ ΕΤΟΥΣ
2020

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Αμοιβή στο δικηγόρο
ΦΛΩΡΟ ΧΡΗΣΤΟ για
την υπόθεση
ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ,
για τη δικάσιμο της
18-6-20 στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο
Λιβαδειάς,σύμφωνα με
τον Ν.3852/10 αρθρο
176 παρ.1,αρθρο 72 και
Ν. 4194/2013, αρθρο 58

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 383.16 20.000,00 8.874,50 11.125,50

2

Αμοιβή στη δικηγόρο
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
για την υπόθεση
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΚΩΝ/ΝΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ,
για τη δικάσιμο της
18-6-20 στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο
Λιβαδειάς,σύμφωνα με
τον Ν.3852/10 αρθρο
176 παρ.1,αρθρο 72 και
Ν. 4194/2013, αρθρο 58

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 555.52 20.000,00 9.257.66 10.742.34

3

Αμοιβή στο δικηγόρο
ΦΛΩΡΟ ΧΡΗΣΤΟ για
σύνταξη γνωμοδότησης
σχετικά με το αίτημα του
Δήμου ΑΛΙΑΡΤΟΥ-
ΘΕΣΠΙΕΩΝ,σύμφωνα με
τον Ν.3852/10 αρθρο
176 παρ.1,αρθρο 72 και
Ν. 4194/2013, αρθρο 58

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 396,80 20.000,00 9.813,18 10.186,82

4

Αμοιβή στη δικηγόρο
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΟΦΑ
για την υπόθεση
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ
ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-
ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
Α.Ε, για τη δικάσιμο της
18-6-20 στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο
Λιβαδειάς,σύμφωνα με
τον Ν.3852/10 αρθρο
176 παρ.1,αρθρο 72 και
Ν. 4194/2013, αρθρο 58

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 383,16 20.000,00 10.209,98 9.790,02

5

Αμοιβή στο δικηγόρο
ΦΛΩΡΟ ΧΡΗΣΤΟ
για την υπόθεση
Α.Β.Ε.Ε- ΑΛΟΥΜΑΝ, για

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 383,16 20.000,00 10.593,15 9.406,85
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τη δικάσιμο της 18-6-20
στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο
Λιβαδειάς,σύμφωνα με
τον Ν.3852/10 αρθρο
176 παρ.1,αρθρο 72 και
Ν. 4194/2013, αρθρο 58

6

Αμοιβή στο δικηγόρο
ΜΑΧΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
για την υπόθεση
ΕUROPA PROFIL
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε, για
τη δικάσιμο της 18-6-20
στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο
Λιβαδειάς,σύμφωνα με
τον Ν.3852/10 αρθρο
176 παρ.1,αρθρο 72 και
Ν. 4194/2013, αρθρο 58

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 383,16 20.000,00 10.976,30 9.023,70

7

Αμοιβή στη δικηγόρο
ΚΑΝΤΕΡΕ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
για την υπόθεση
ΒΙΟΒΑΦΙΝ Ε.Π.Ε, για τη
δικάσιμο της 18-6-20
στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο
Λιβαδειάς,σύμφωνα με
τον Ν.3852/10 αρθρο
176 παρ.1,αρθρο 72 και
Ν. 4194/2013, αρθρο 58

02.05.073.0871 .
01

Αμοιβές φυσικών
προσώπων 383,16 20.000,00 11.359,46 8.640,54

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 2.471,32 20.000,00 11.359,46 8.640,54 2000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 710

ΘΕΜΑ 34ο:Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών,Π.Ε. Φθιώτιδας,
έτους 2020.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 98083/3599/02-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού-Δ.Ε. της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜ
ΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜ
ΟΥ+ΑΝΑΜ
ΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ
2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠ
Ο

ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΑΔΑ: ΨΙ3Λ7ΛΗ-4ΣΝ



Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 711

ΘΕΜΑ 35ο:Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2020,
Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 103328/1697/03-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Αφορά πληρωμή εργολαβίας ενοικίασης προσωπικού….
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την εξειδίκευση της δαπάνης για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης του Διοικητηρίου της
Π.Ε. Φωκίδας στην Μονοπρόσωπη Εταιρεία «Παρνασσός Security” με έδρα το Πολύδροσο
Φωκίδας και με ΑΦΜ 300242011-ΔΟΥ Λαμίας για διάστημα δύο μηνών με μηνιαία αμοιβή
1445,84 Ε συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Σύνολο δαπάνης 2.891,68 Ε
Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0899 της Π.Ε. Φωκίδας για το οικονομικό έτος 2020

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 712

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 36ο:Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς μίας θέσης εργασίας για σχεδιαστικό
πρόγραμμα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από την Κοινοπραξία ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.-ΤΟΞΟΤΗΣ
Α.Ε., ανάδοχο του έργου «ΑΔΡΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 100573/5482/02-06-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς έκανε την εξής παρατήρηση: “Αφορά πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή….
Αν δεν δημιουργεί δεσμεύσεις και η αξιοποίηση του δεν φωτογραφίζει συγκεκριμένες ανάγκες …..
Δεν έχουμε αντίρρηση.
Πάντως δεν συμμεριζόμαστε την άποψη του εισηγητή της Υπηρεσίας περί άριστης και ευτυχούς
συνεργασίας με τον ανάδοχο του έργου «ΑΔΡΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ Ν.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», που χρειάστηκε 7 χρόνια για να το υλοποιήσει.”

Ο κ. Μπέτσιος επεσήμανε: “Ψηφίζουμε θετικά. Με αφορμή το θέμα παρακαλούμε να μας
ενημερώσετε:
Α. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο της Ανατολικής Βίστριζας

1

Δαπάνη για την
καταχώρηση domain
name
“visitcentralgreece.gr” για
το τουριστικό portal της
Π.Σ.Ε.

Έγγραφο 98233/859/28-5-
2020 Δ/νση Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης

02.01.073.0899.
01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

186,00 221.071,31 193.700,03 27.371,28

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 186,00
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Β. Σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία των απαλλοτριώσεων
Να μας προσκομίσετε τη σύμβαση.”

Ο κ. Αναγνωστάκης ανέφερε: “ δεν μπορούμε να αρνηθούμε την δωρεά αλλά θα μπορούσε να
υπάρξει ένας προγραμματισμός από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για τη σταδιακή προμήθεια
των αναγκαίων λογισμικών -εργαλείων για εξυπηρέτηση της λειτουργίας της Περιφέρειάς μας”

Ο Πρόεδρος απευθύνθηκε στον κ. Τασιό και επεσήμανε να εξετάσουν την αγορά λογισμικού για
να επανδρωθούν οι υπηρεσίες μας από τη στιγμή που το κόστος του δεν είναι υψηλό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Αποδέχεται τη δωρεά του σχεδιαστικού προγράμματος “Gstar CAD Professional” της εταιρείας
ACE HELLAS για μία θέση εργασίας, από την Κοινοπραξία ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.-ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.,
ανάδοχο του έργου «ΑΔΡΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 713

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2019», του έργου με
τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» , σύμφωνα με την υπ’ αρ.209275/686/19-9-19
(ΑΔΑ:6ΟΟΥ7ΛΗ-ΣΧ4) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την λήψη πόρων και
μέσων προς αντιμετώπιση των επικείμενων βροχοπτώσεων από τις 20/9/2019 και για την
προληπτική αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στο Νομό Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 87559/2637/15-05-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Μπέτσιος ανέφερε: “Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ. Τα ποσά που έχουν λάβει ορισμένοι εκ των
ιδιωτών είναι υψηλά.
Ζητάμε, με τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους να μας ενημερώνετε ( με ένα έγγραφο exel) ανά
Περιφερειακή Ενότητα για: αριθμό ιδιωτών, αριθμό μηχανημάτων με τον αριθμό κυκλοφορίας,
ημερομηνία και ώρες εργασίας, κόστος ανά ώρα, συνολική αποζημίωση ανά μηχάνημα κατ΄έτος
και καταβληθέντα ποσά ετησίως ανά ιδιώτη. Να μας ενημερώσετε σχετικά για τα έτη 2018-2019.
Αφορά έκτακτες ανάγκες (αποχιονισμούς, πλημμύρες, κατολισθήσεις, πυρκαγιές κλπ)”

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Η εισήγηση περιλαμβάνει έναν μεγάλο πίνακα υποχρεώσεων, που
δημιούργησαν απευθείας αναθέσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.
Σε αυτές περιλαμβάνονται καθαρισμοί ρεμάτων και άλλων χώρων, που εντάσσονται σστο
συγκεκριμένο έργο….Μπορούσαν όμως και έπρεπε να γίνουν προληπτικά και ύστερα από
διαγωνιστική διαδικασία….
Πρόκειται για περιπτώσεις που μαζεύτηκαν από τον Σεπτέμβρη του 2019 και χωρίς η κάθε μία να
προσδιορίζεται, αντιστοιχούμενη σε συγκεκριμένη ανάγκη ( ημερομηνία, αιτιολογία ).
Επειδή , όμως, αφορούν επείγουσες καταστάσεις, που σε πολλές περιπτώσεις κακών καιρικών
φαινομένων αντιμετώπισε η Εύβοια….. Από θέση αρχών θα Ψηφίσουμε ΛΕΥΚΟ.”

Ο κ. Αναγνωστάκης επεσήμανε “στον συγκεκριμένο πίνακα επαναλαμβάνονται οι ίδιοι
ανάδοχοι με υψηλές αμοιβές “ και ψήφισε λευκό δεδομένου ότι θα προτιμούσε να πάμε σε
κάποια άλλη διαδικασία όπως ενιαίος διαγωνισμός για τη κάλυψη αυτών των αναγκών.
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Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι εντός της ημέρας, θα λάβουν αναλυτικούς πίνακες, τα μέλη σχετικά με
τέτοιες δαπάνες.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες για την πληρωμή των εκτάκτων αναγκών του υποέργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019», του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και
Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο
2014ΕΠ56600011 λόγω βροχοπτώσεων στη Βόρεια Εύβοια, όπως φαίνονται στον παρακάτω
πίνακα.

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ρεμάτων
περιοχών Αρτεμισίου,Βασιλικών,και
Ασμηνίου από 20/09/2019 έως
30/09/2019

2014ΕΠ56600011 ΑΛΕΞΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4.092,00€

2.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ρεμάτων
περιοχών Αρτεμισίου,Βασιλικών,και
Ασμηνίου από 20/09/2019 έως
07/10/2019

2014ΕΠ56600011 ΑΛΕΞΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19.337,80€

3.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ρεμάτων
περιοχών Σπαθαρίου και Φαράκλας
από 25/09/2019 έως 10/10/2019

2014ΕΠ56600011 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 48.484,00€

4.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ρεμάτων
περιοχών Αμπουριά και Πουρνάρι από
10/10/2019 έως 29/10/2019

2014ΕΠ56600011 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 15.450,40€

5.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό χαντακιών
και ρεμάτων περιοχής
Δρυμώνα ,Κερασιάς από 20/09/2019
έως 10/10/2019

2014ΕΠ56600011 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΔΑΥΪΔ 28.544,80€

6.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για αντιπλ/κα έργα περιοχής
Μαντουδίου από 20/09/2019 έως
10/10/2019

2014ΕΠ56600011 ΑΦΟΙ
ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ ΕΕ

51.435,20€

7.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για αντιπλ/κα έργα περιοχής
Προκοπίου και Κρύας Βρύσης από

2014ΕΠ56600011 ΑΦΟΙ
ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ ΕΕ

62.316,20€
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20/09/2019 έως 15/10/2019

8.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ρεμάτων
περιοχών Μετοχίου,Κηρίνθου και
Φαράκλας από
10/10/2019 έως 29/10/2019

2014ΕΠ56600011 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

57.598,00€

9.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ρεμάτων
περιοχής Λίμνης από
20/09/2019 έως 31/10/2019

2014ΕΠ56600011 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ 40.052,00€

10.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ρεμάτων
περιοχών
Ταξιάρχη,Καστανιώτισσας,Κανατάδικ
ων από 14/10/2019 έως
27/10/2019

2014ΕΠ56600011 ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΟΣ

32.388,80€

11.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ρεμάτων
περιοχών Ιστιαίας,Ωρεών,Ν.Πύργου
από 20/09/2019 έως 11/10/2019

2014ΕΠ56600011
ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ
ΑΡΤΕΜΙΟΣ & ΣΙΑ
ΟΕ

61.008,00€

12.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ρεμάτων
περιοχών
Φαράκλα,Σπαθάρι,Μαντούδι,Αγ.Τρίτη
από 20/09/2019 έως 19/11/2019

2014ΕΠ56600011
ΚΑΝΔΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ –
ΜΠΕΣΙΑ
ΛΕΜΟΝΙΑ

82.565,40€

13.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ρεμάτων
περιοχών Αγ.Γεωργίου και Λιχάδας
από 20/09/2019 έως 13/10/2019

2014ΕΠ56600011
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ
Ι.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

54.336,80€

14.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ρεμάτων
περιοχής Γιάλτρων από 24/09/2019
έως 12/10/2019

2014ΕΠ56600011
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ
Ι.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

35.092,00€

15.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ρεμάτων
περιοχής Αιδηψού από 15/10/2019
έως 24/10/2019

2014ΕΠ56600011
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ
Ι.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

23.622,00€
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16.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για άρση κατ/σεων και
αποκ/ση βατότητας Λ.Αιδηψού-
Ηλια,Μαντούδι-Προκόπι,Λ.Αιδηψού-
Γιάλτρα από 14/10/2019 έως
25/10/2019

2014ΕΠ56600011
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ
Ι.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

21.836,40€

17.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ρεμάτων
περιοχης Μαντουδίου από 20/09/2019
έως 04/10/2019

2014ΕΠ56600011 ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗ
Σ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6.807,60€

18.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για χλοοκοπή Προκόπι-
Στροφυλιά-Λίμνη από 14/10/2019
έως 26/10/2019

2014ΕΠ56600011 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 6.200,00€

19.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ρέματος
Γεράνια από 20/09/2019 έως
30/09/2019

2014ΕΠ56600011 ΜΑΡΟΥΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6.696,00€

20.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ρεμάτων
εντός οικισμού Ροβιών από
23/09/2019 έως 11/10/2019

2014ΕΠ56600011 ΜΑΡΟΥΔΗΣ
ΔΑΥΪΔ 14.173,20€

21.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ρεμάτων
και αποκ/ση βατότητας Ροβιές-
Μαρούλι από 20/09/2019 έως
30/09/2019

2014ΕΠ56600011 ΜΑΡΟΥΔΗΣ
ΔΑΥΪΔ

14.322,00€

22.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ρεμάτων
εντός οικισμού Ροβιών από
23/09/2019 έως 09/10/2019

2014ΕΠ56600011 ΜΑΡΟΥΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 17.918,00€

23.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ποταμού
Πηλίου από 20/09/2019 έως
16/10/2019

2014ΕΠ56600011 ΠΛΑΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17.037,60€

24.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ποταμού
Γουβών από 08/10/2019 έως
23/10/2019

2014ΕΠ56600011 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝ
ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19.864,80€
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25.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ποταμού
Μονοκαρυά,Κρυονερίτης,Μηλιές από
20/09/2019 έως 07/10/2019

2014ΕΠ56600011 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝ
ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17.967,60€

26.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ποταμού
Βουτά από 25/10/2019 έως
12/11/2019

2014ΕΠ56600011 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝ
ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12.090,00€

27.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ποταμού
Σινασού από 15/11/2019 έως
22/11/2019

2014ΕΠ56600011 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝ
ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9.920,00€

28.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ποταμού
Γουβών από 08/10/2019 έως
23/10/2019

2014ΕΠ56600011 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝ
ΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 28.234,80€

29.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ποταμού
Μονοκαρυά,Κρυονερίτης,Μηλιές από
20/09/2019 έως 07/10/2019

2014ΕΠ56600011 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝ
ΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22.989,60€

30.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ποταμού
Βουτά από 25/10/2019 έως
12/11/2019

2014ΕΠ56600011 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝ
ΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14.508,00€

31.

Εντολή πληρωμής του έργου
«Έκτακτες ανάγκες έτους 2019» Π.Ε.
Εύβοιας, για τον καθαρισμό ποταμού
Σινασού από 15/11/2019 έως
22/11/2019

2014ΕΠ56600011 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝ
ΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15.872,00€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 714

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο
εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας»

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 98581/5343/29-05-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη δαπάνη, στις παρακάτω εταιρείες:

1. ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ που εργάσθηκε στις 5,6 και 7 Aπριλίου 2020 για την
φόρτωση άλατος στα εκχιονιστικά και την ανάδευση αυτού στην θέση άλατος Τυμφρηστού της
Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Μακρακώμης, η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας,
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ανέρχεται στο ποσό των 1.023,00 € με Φ.Π.Α. 24%.
2. Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ - ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε, που εργάσθηκε στις 05,06,07,08,09 και 10
Aπριλίου 2020, για τον καθαρισμό της προσωρινής διάβασης στην ΕΟ Περιβόλι - Μάρμαρα, η
δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 4.209,80 € με Φ.Π.Α. 24%.
3. ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, που εργάσθηκε στις 04,06,12,13 και 24 Aπριλίου 2020, για τον
καθαρισμό , την διευθέτηση και την διαμόρφωση της κοίτης των υδατορεμάτων “Αλαργηνός” ,
“Aη Γιάννη” πλησίον των εκβολών του (θέση Παλαιομάγαζα) και στο υδατόρεμα εντός της ΔΕ
Λιβανατών, η δε δαπάνη της συγκεκριμένης εργασίας, ανέρχεται στο ποσό των 5.108,80 € με
Φ.Π.Α. 24%.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 715

ΘΕΜΑ 39ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 98384/279/28-05-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων.
(Προστατευτικά μέτρα για την κατάπτωση στα Σβερωνέικα), Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 98644/280/29-05-
2020 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. 98384/279/28-05-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων.
(Προστατευτικά μέτρα για την κατάπτωση στα Σβερωνέικα), Π.Ε. Ευρυτανίας με την οποία
αποφασίστηκαν τα εξής:
1. Την ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας –

Π.Ε. Ευρυτανίας για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας.
2. Την έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των αναγκών λήψης

προστατευτικών μέτρων για την κατάπτωση στα Σβερωνέικα για την αντιμετώπιση
στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου.

3. Την συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 463/2020 (Πρακτ. 12/07-04-2020) απόφαση της Ο.Ε. ως
εξής:

Ονοματεπώνυμο Α.Φ.Μ. Έδρα
Μ και Χ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΟΕ 800795746 ΑΓΡΙΝΙΟ

4. Την προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένων στοιχείων από οπλισμένο
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 με τιμή 150,00€ ανά μ3 από την Τεχνική Εταιρία «Μ και Χ
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΟΕ» με ΑΦΜ: 800795746, Δ.Ο.Υ.: Αγρινίου, στα Σβερωνέικα σύμφωνα
με τις υποδείξεις της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας.

5. Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών οχημάτων:
(α) Το φορτηγό όχημα ΚΗΑ 5991, ιδιοκτησίας ΦΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΗ για την μεταφορά

προκατασκευασμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 για λήψη
προστατευτικών μέτρων στην κατάπτωση στα Σβερωνέικα.

(β) Το φορτηγό όχημα ΕΚΑ 7161, ιδιοκτησίας ΛΑΘΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΗ για την μεταφορά
προκατασκευασμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 για λήψη
προστατευτικών μέτρων στην κατάπτωση στα Σβερωνέικα.
6. 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’ αριθ. 2134/2019 (Πρακτ. 41/18-12-2019) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
7. 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.
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(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε
χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.

(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,
καλοριφέρ, φλάς 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 716

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου
«Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας», της
Π.Ε. Βοιωτίας

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 2203/95558/26-05-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη δαπάνη των παρακάτω εργασιών εκτάκτων αναγκών (αποχιονισμός και ρίψη
άλατος) για την αντιμετώπιση καιρικών φαινομένων (χιόνια, παγετός) στην ευρύτερη περιοχή της
Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
Οι υπόψη δαπάνες βαρύνουν τη ΣΑΕΠ 566 (2014ΕΠ56600012)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΡΙΨΗ ΑΛΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΟΝΟΜ/ΝΟ ΜΗΧ/ΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΓΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓ ΜΕ 79242 Μηχανικός Εκσκαφέας
έως 120 ΗP ΛΕΠΙΔΑ 110 PS 1/1/20 2/1/20 1.475,60

ΑΓΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓ ΜΕ 46134 Διαμορφωτήρας
(GRADER) 125 PS 1/1/20 7/1/20 4.017,60 5.493,20

ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤ ΜΕ 130348 Φορτωτής ερπύστρια έως
100 ΗΡ100 PS 1/1/20 8/1/20 4.966,20

ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤ ΜΕ 96334 Ισοπεδωτής γαιών
(GRADER)180 PS 1/1/20 8/1/20 7055,60

ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤ ΜΕ 130153 Φορτωτής με κουβά 2-4
μ3,101 έως 180 ΗΡ160 PS 1/1/20 8/1/20 6131,80

ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤ ΜΕ 126257 Φορτωτής με κουβά >4
μ3 181 ΗΡ και άνω300 PS 1/1/20 8/1/20 7216,80

ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤ ΒΙΖ 4665 (Φορτηγό με βυτίο και
πιεστικό) ω.φ. 17-35 20.182 ΤΝ 1/1/20 8/1/20 9058,20

ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤ ΜΕ 95676 Μηχανικός Εκσκαφέας εως
120 ΗΡ94 PS 1/1/20 8/1/20 6131,80

ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤ ΜΕ 96333 Φορτωτής με κουβά >4 μ3
181 ΗΡ και άνω302 PS 1/1/20 8/1/20 8072,40 48.632,80
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ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΚΩΝ. ΜΕ 113193 Διαμορφωτήρας
(GRADER) 152 ΡS 5/1/20 6/1/20 1562,40 1.562,40

ΒΙΕΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ME 64523 Φορτωτής με κουβά >4 μ3
181 ΗΡ 184 άνω 216 ΗΡ 2/1/20 7/1/20 6169,00

ΒΙΕΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕ 64524 Μηχανικός Εκσκαφέας έως
120 ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ 74 ΗΡ 2/1/20 7/1/20 3850,20

10.019,20

ΒΙΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΕ 93838 UNIMOG χορτοκοπτικό,
λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο και πιεστικό

156 ΗΡ
1/1/20 7/1/20 5604,80

5.604,80

ΑΦΟΙ ΒΟΓΓΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

ΜΕ 130160 Μηχανικός Εκσκαφέας
έως 120 ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ 100 PS 5/1/20 7/1/20 2628,80 2.628,80

ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤ. ΜΕ 64570 Ισοπεδωτής γαιών
(GRADER) 125 ΗΡ 5/1/20 7/1/20 2256,80 2.256,80

ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕ 121700 Μηχανικός Εκσκαφέας
έως 120 ΗΡ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ 98 ΗΡ 1/1/20 7/1/20 1959,20 1.959,20

ΓΚΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕ 93839 Εκσκαφέας Φορτωτής με
λεπίδα, έως 120 ΗΡ 101 PS 5/1/20 7/1/20 2517,20 2.517,20

ΖΩΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΜΕ 61747 Μηχανικός Εκσκαφέας έως
120 ΗΡ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ 78 ΗΡ 5/1/20 7/1/20 2356,00 2.356,00

ΚΑΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΜΕ 93849 Μηχανικός Εκσκαφέας έως
120 ΗΡ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ 101 PS 5/1/20 7/1/20 2579,20

2.579,20

ΚΑΜΗΛΙΟΣ ΑΘΑΝ. ME 60514 Μηχανικός Εκσκαφέας έως
120 ΗΡ 85 ΗΡ 5/1/20 6/1/20 1147,00

1.147,00

ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕ 96336 Μηχανικός Εκσκαφέας
έως 120 ΗΡ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ 101 PS 5/1/20 6/1/20 1562,40

1.562,40

ΚΑΡΡΑΣ ΧΑΡΑΛ.
ΜΕ 121684 UNIMOG χορτοκοπτικό,
λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο και πιεστικό

163 ΗΡ
2/1/20 8/1/20 3614,60

ΚΑΡΡΑΣ ΧΑΡΑΛ.
ΜΕ 93433 UNIMOG χορτοκοπτικό,
λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο και πιεστικό

150 ΗΡ
2/1/20 8/1/20 9114,00

12.728,60
ΚΑΣΣΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΕ 61745 Ισοπεδωτής γαιών
(GRADER) 180 ΗΡ 2/1/20 7/1/20 3025,60 3.025,60

ΚΑΣΣΙΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΜΕ 88631 Ισοπεδωτής γαιών
(GRADER) 180 ΗΡ 4/1/20 7/1/20 2721,80

ΚΑΣΣΙΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΜΕ 77364 Μηχανικός Εκσκαφέας
έως 120 ΗΡ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ 90 ΗΡ 1/1/20 7/1/20 4067,20 6.789,00

ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛ. ΒΙΝ 5455 Φορτηγό Ω.Φ.17-35 11
ΤΝ 1/1/20 7/1/20 5927,20

ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛ. ΜΕ 116124 Μηχανικός Εκσκαφέας
έως 120 ΗΡ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ 101 ΗΡ 5/1/20 6/1/20 1159,40 7.086,60

ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡ. ME 64554 Μηχανικός Εκσκαφέας έως
120 ΗΡ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ 75 PS 1/1/20 7/1/20 6311,60 6.311,60

ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚ.
ME 74856 UNIMOG χορτοκοπτικό,
λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο και πιεστικό

240 ΗΡ
1/1/20 8/1/20 6584,40

ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚ. ΜΕ 74856 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΦΡΕΖΑ 5/1/20

7/1/20
11718,00 18.302,40

ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ ΛΑΜ.
ΜΕ 88636 UNIMOG χορτοκοπτικό,
λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο και πιεστικό

136 PS
1/1/20 8/1/20 11817,20 11.817,20

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΑΡΙΣ. ΜΕ 116094 Μηχανικός Εκσκαφέας
έως 120 ΗΡ 58 PS 5/1/20 6/1/20 1444,60
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ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΑΡΙΣ. ΜΕ 109883 Μηχανικός Εκσκαφέας
από 121 ΗΡ & άνω 131 PS 5/1/20 6/1/20 1562,40 3.007,00

ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΛΟΥΚΑΣ ΜΕ 96313 Μηχανικός Εκσκαφέας έως
120 ΗΡ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ 101 PS 5/1/20 6/1/20 1934,40 1.934,40

ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕ 135992 UNIMOG χορτοκοπτικό,
λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο και πιεστικό

136 PS
4/1/20 7/1/20 4414,40

ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕ 135992 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΦΡΕΖΑ 4/1/20

7/1/20
9783,60 14.198,00

ΜΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕ 120349 Μηχανικός Εκσκαφέας
έως 120 ΗΡ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ 101 PS 5/1/20 7/1/20 2585,40

2.585,40

ΠΑΛΑΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ME 64525 UNIMOG χορτοκοπτικό,
λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο και πιεστικό

70 ΗΡ
1/1/20 6/1/20 4278,00 4.278,00

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΝ. ΜΕ 130312 Ισοπεδωτής γαιών
(GRADER)137 PS 1/1/20 7/1/20 4315,20

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΝ. ΜΕ 101978 Φορτωτής με κουβά >4
Μ3,181 HΡ και άνω207 PS 1/1/20

6/1/20
2889,20 7.204,40

ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ EYΑΓ. ME 70778 Μηχανικός Εκσκαφέας έως
120 ΗΡ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ94 PS 1/1/20

7/1/20
3100,00 3.100,00

ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΑΠΟΣΤ. ΜΕ 56707 Μηχανικός Εκσκαφέας έως
120 ΗΡ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ102 ΗΡ 5/1/20 6/1/20 1401,20 1.401,20

ΣΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΕ 88638 Μηχανικός Εκσκαφέας
από 121 ΗΡ & άνω122 ΗΡ 1/1/20 7/1/20 4712,00

4.712,00

ΦΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕ 56692 Μηχανικός Εκσκαφέας έως
120 ΗΡ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ89 PS 5/1/20 6/1/20 1388,80 1.388,80

ΦΥΤΙΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΜΕ 120301 Μηχανικός Εκσκαφέας
έως 120 ΗΡ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ101 PS 2/1/20 7/1/20 4222,20 4.222,20

ΧΑΤΖΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕ 101997 Μηχανικός Εκσκαφέας
έως 120 ΗΡ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ93 PS 2/1/20 7/1/20 3366,60 3.366,60

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Δ. & ΣΙΑ
Ο.Ε.

ΜΕ 96335 Μηχανικός Εκσκαφέας έως
120 ΗΡ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ110 PS 5/1/20 7/1/20 1810,40 1.810,40

ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΥΘ. ΜΕ 90496 Μηχανικός Εκσκαφέας
έως 120 ΗΡ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ 110 ΗΡ 5/1/20 6/1/20 1531,40 1.531,40

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 717

ΘΕΜΑ 41ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 100691/461/01-06-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Βοιωτίας περί Διάθεσης Μέσων και Πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων για τον
καθαρισμό ρέματος στο Κωπαΐδικό πεδίο (περιοχή Λάμδα-Πολυγήρα), και σε ρέμα απορροής
όμβριων του ποταμού Έρκυνα την 01-06-2020,Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. Φ007/101807/463/02-
06-2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Βοιωτίας) προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 100691/461/01-06-2020 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Βοιωτίας
περί Διάθεσης Μέσων και Πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων για τον καθαρισμό
ρέματος στο Κωπαΐδικό πεδίο (περιοχή Λάμδα-Πολυγήρα), και σε ρέμα απορροής όμβριων του
ποταμού Έρκυνα την 01-06-2020,Π.Ε. Βοιωτίας, με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:
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1.Την ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας –
Π.Ε. Βοιωτίας για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2.Την έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών

που προξένησαν οι καιρικές συνθήκες (πλημμυρικά φαινόμενα , κτλ ),
3.Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεσης εργασιών

στα παρακάτω ιδιωτικά μηχ/τα :
α) Στο με αρ. κυκλ. ME 53959 μηχ/μα τύπου (Περιστρεφόμενος εκσκαφέας-λαστιχοφόρος),
ιδιοκτησίας Γεωργαρά Κων/νου, για την διευθέτηση και ενίσχυση αναχωμάτων και
καθαρισμό κοίτης υδατορέματος, στην ευρύτερη περιοχή του Κωπαΐδικού
πεδίου,(περιοχή Λάμδα- Πολυγήρα).
β) Στο με αρ.κυκλ. ΜΕ 130160 μηχ/μα τύπου (J.C.B εκσκαφέας-φορτωτής 120ΗΡ), ιδιοκτησίας
Αφοί Βόγγλη Παρασκευά, για την διευθέτηση και ενίσχυση αναχωμάτων και καθαρισμό
κοίτης σε ρέμα απορροής στον ποταμό Έρκυνα.
γ) Στο με αρ.κυκλ. ΜΕ 120324 μηχ/μα τύπου (Περιστρεφόμενος εκσκαφέας-ερπύστρια),
ιδιοκτησίας Αφοί Βόγγλη Παρασκευά, για την διευθέτηση και ενίσχυση αναχωμάτων και
καθαρισμό κοίτης σε ρέμα απορροής όμβριων στον ποταμό Έρκυνα.
δ) Στο με αρ.κυκλ. ΒΙΚ 7110 όχημα (φορτηγό ανατρεπόμενο 10tn), για την μεταφορά υλικών για
την διευθέτηση και ενίσχυση αναχωμάτων και καθαρισμό κοίτης σε ρέμα απορροής
όμβριων στον ποταμό Έρκυνα.
ε) Στο με αρ.κυκλ. ΜΕ 104177 μηχ/μα τύπου (Φορτωτής-ερπύστρια), ιδιοκτησίας Αφοί Βόγγλη
Παρασκευά, για την διευθέτηση και ενίσχυση αναχωμάτων και καθαρισμό κοίτης σε ρέμα
απορροής όμβριων στον ποταμό Έρκυνα.

4. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του
μηχανήματος/των-οχήματος/των, που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον
πίνακα ωρών εργασίας και θα υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον
Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος Π.Π. και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων, σε συνδυασμό με την υπ. αριθμ. 2136 αποφ. πρακτ. 41/18-12-2019 θέμα 17ο(ΑΔΑ:
7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) Απόφαση της Ο.Ε της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τις οποίες εγκρίθηκε η
εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά , με ιδιωτικά μηχανήματα που μισθώνει
χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά
κατηγορία μηχανήματος.
Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προστασίας Π.Ε. Βοιωτίας
καθώς και των αρμοδίων τμημάτων της Δ.Τ.Ε. Βοιωτίας και θα γίνεται σύμφωνα με τις
υποδείξεις των υπευθύνων συντονιστών , προϊσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.
5. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :
(α)Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται κατόπιν των

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 718

ΘΕΜΑ 42ο:Έγκριση της υπ΄αριθμ. 97065/360/27-5-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας περί απευθείας ανάθεσης εργασιών προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(πλημμύρες από την 26-5-2020)της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 102073/373/02-06-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “ Δεν έχουμε αντίρρηση.
Επαναφέρουμε το αίτημα της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ…. Για καταγραφή των δαπανών που
έγιναν από την 1/9/2019 για χρησιμοποίηση ιδιωτικών μηχανημάτων, προκειμένου να καλυφθούν
έκτακτες ανάγκες, με την μορφή πίνακα ανά Περιφερειακή Ενότητα.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 97065/360/27-5-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας
περί απευθείας ανάθεσης εργασιών προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (πλημμύρες από την
26-5-2020)της Π.Ε. Φθιώτιδας, με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Την ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας – Π.Ε. Φθιωτιδας για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας.

2.- Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών και μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων :
1) To με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 82608 μηχανήματος έργου τύπου εκσκαφέα ερπυστριοφόρου,,
το με αρ. κυκλ. ΜΕ 44708 μηχανήματος έγου τύπου ισοπεδωτή γαιών και τα με αρ. κυκλ. ΜΙΧ
5314 και ΑΜΕ 3135 φορτηγά ιδιοκτησίας ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. για την αποκατάσταση του
οδοστρώματος λόγω κατολισθητικού φαινομένου που έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή του
ασφαλτοτάπητα και της υπόβασης αυτού , στην Ε.Ο. Γοργοπόταμος - Δυό Βουνά - Κουμαρίτσι
σε δύο θέσεις (πλησίον της ΤΚ Κουμαριτσίου και της ΤΚ Δυο Βουνών) προκειμένου να
προστατευτούν οι χρήστες του οδικού δικτύου και το δίκτυο υποδομών μας από ολοκληρωτική
καταστροφή.
2) To με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 78518 μηχανήματος έργου τύπου εκσκαφέα ερπυστριοφόρου,,
το με αρ. κυκλ. ME 96259 μηχανήματος έγου τύπου φορωτή λαστ. και το με αρ. κυκλ.ΥΧΤ 9306
φορτηγό ιδιοκτησίας ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. για τον καθαρισμό των τεχνικών , την
διευθέτηση των ομβρίων υδάτων , το καθαρισμό των ρείθρων στην Π.Ε.Ο. Λαμίας - Λιβαδειάς
(πλησίον της ΔΕ Τιθορέας ) προκειμένου να προστατευτούν οι χρήστες του οδικού δικτύου και
το δίκτυο υποδομών μας από ολοκληρωτική καταστροφή.
Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος, που θα
προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας και θα υπογράφεται
από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος Π.Π. και τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων , σε συνδυασμό με την υπ. αριθμ.2138/24-12-
2019 πρακτ. 41/18-12-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) Απόφαση της Ο.Ε απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.με τις οποίες εγκρίθηκε η εκτέλεση
εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από την Δνση Τεχνικών Έργων , με ιδιωτικά
μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό και ορίστηκε η
ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προ. Π.Ε. Φθιώτιδας

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

3.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται με
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προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών της Π.Στ.Ε. , οι δε και ώρες εργασίας του/ων
μηχανήματος/ων θα καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της
Π.Ε. Φθιώτιδας.

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

(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό , φώτα, και
λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας , καθώς και την
ενδεικνυόμενη ανα περίπτωση σήμανση της οδού σύμφωνα με τους Κανονισμούς.

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

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

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

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

(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται
«ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ »

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 719

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 Ελένη Παναγιώτου

Δημήτριος Βουρδάνος

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Μαρία Αναγνώστου

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Νικόλαος Μπέτσιος

Αναστάσιος Χρονάς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Πίνακαςαποτύπωσης των τροποποιήσεων και τωνδιορθώσεων τωνδρομολογίων μεμισθωμένα ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ για τημεταφορά
μαθητών κατά τοσχολικό έτος 2019-2020 που περιλαμβάνονται στην αρ. 2687/2018 Απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν

οι προσωρινοί μειοδότες της Διαπραγμάτευσης της 23ηςΝοεμβρίου 2018 για τη μεταφορά μαθητώνΠ.Ε. Ευβοίας

α/α Κωδ
δρομ Ονομασία δρομολογίου Αριθ.

Διαδρομών

Χιλιομετρική
απόσταση
σε m

Μεταφορικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτησης*

Προς
φερόμενη
τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίησης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε

€

Ανάδοχος
Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.

Επανακοστολογήσεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο
συμβατικό
κόστοςλόγω
χρήσης

ποσοστού
δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

38

971 ΑΚΤΗ ΝΗΡΕΩΣ-ΑΛΙΒΕΡΙ-
ΚΑΡΑΒΟΣ 2 8000 ΜΙΚ.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 7,04 42,98 € 42,98 € 0,00%

ΤΣΟΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
& ΣΙΑ Ε.Ε

64,47 €

*Τονέοημερήσιοσυμβατικό
κόστος θα έπρεπε να
διαμορφωθεί στα 69,28αλλά
γίνεται χρήση του μέγιστου
επιτρεπόμενου συμβατικού
κόστους λόγω προαιρέσεως

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

971 ΑΚΤΗ ΝΗΡΕΩΣ-ΑΡΑΛΙΜΟΣ-
ΑΛΙΒΕΡΙ-ΚΑΡΑΒΟΣ &ΕΠΙΣΤΡ. 2 9200 ΜΕΓ.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 7,04 0,00% 69,28 € 64,47 €

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΌ ΜΙΚ.
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΣΕ ΜΕΓ.
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΠΑΙΝΕΙ Ο
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΡΑΛΙΜΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

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.
Διαδρομ

ών

Χιλιομετρι
κή

απόσταση
σε m

Μεταφορικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτησης
*

Προς
φερόμε
νη τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίησης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος

Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.
Επανακοστολογή

σεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο

συμβατικό κόστος
λόγω χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

1

226 ΚΑΝΑΤΑΔΙΚΑ-ΙΣΤΙΑΙΑ &
ΕΠΙΣΤΡ. 2 5300 ΤΑΞΙ 0 24,72 € 21,50 € 13,03%

ΡΕΝΤΙΦΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 32,25 €

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

226
ΚΑΝΑΤΑΔΙΚΑ-ΑΓ.

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑΣ-
ΙΣΤΙΑΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ.

2 8100 ΤΑΞΙ 0 13,03% 30,00 € 26,09 €
ΜΠΑΙΝΕΙ Ο

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓ.
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑΣ

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου

Αριθ.
Διαδρομ

ών

Χιλιομετρι
κή

απόσταση
σε m

Μεταφορικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτησης
*

Προς
φερόμε
νη τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίησης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος

Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.
Επανακοστολογή

σεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο

συμβατικό κόστος
λόγω χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

2

381 ΕΡΕΤΡΙΑ-ΚΑΣΤΡΙ-
Ν.ΕΡΕΤΡΙΑ (ΟΛΟ) 2 4200 ΤΑΞΙ 0 11,13 € 11,00 € 1,17%

ΤΑΓΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16,50 €

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

381 ΕΡΕΤΡΙΑ-ΚΑΣΤΕΛΙ-
Ν.ΕΡΕΤΡΙΑ (ΟΛΟ) 2 2200 ΤΑΞΙ 0 1,17% 9,43 € 9,32 €

ΒΓΑΙΝΕΙ Ο
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΣΤΡΙ
ΚΑΙ ΜΠΑΙΝΕΙ Ο

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΙ.

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου

Αριθ.
Διαδρομ

ών

Χιλιομετρι
κή

απόσταση
σε m

Μεταφορικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτησης
*

Προς
φερόμε
νη τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίησης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος

Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.
Επανακοστολογή

σεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο

συμβατικό κόστος
λόγω χρήσης
ποσοστού

Αιτιολογία

ΑΔΑ: ΨΙ3Λ7ΛΗ-4ΣΝ



δικαιωμάτων
προαιρέσεως

3

533
ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΕΡΑ-

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ.
-2

2 5200 ΤΑΞΙ 0 24,84 € 24,34 € 2,01%

ΚΑΛΦΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36,51 €

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

533
ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΕΡΑ-

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ.
-2

2 12900 ΤΑΞΙ 0 2,01% 36,51 € 35,78 € 2810/2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

533 ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΕΡΑ-
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 2 3000 ΤΑΞΙ 0 2,01% 20,36 € 19,95 € ΒΓΑΙΝΕΙ Ο

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑ

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου

Αριθ.
Διαδρομ

ών

Χιλιομετρι
κή

απόσταση
σε m

Μεταφορικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτησης
*

Προς
φερόμε
νη τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίησης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος

Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.
Επανακοστολογή

σεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο

συμβατικό κόστος
λόγω χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

4

802 ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΧΑΛΚΙΔΑ &
ΕΠΙΣΤΡ. 2 26100 ΤΑΞΙ 0 68,65 € 67,96 € 1,01%

ΑΠΟΣΤΟΛΟ
Υ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 101,94 €

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

802

ΠΙΣΣΩΝΑΣ - ΠΟΥΡΝΟΣ-
ΜΠΟΥΡΤΖΙ (ΕΔΡΑ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠ) &
ΕΠΙΣΤΡ.(16:00)

2 25200 ΤΑΞΙ 0 1,01% 66,10 € 65,43 € 2437/2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

802

ΠΙΣΣΩΝΑΣ - ΠΟΥΡΝΟΣ-
ΜΠΟΥΡΤΖΙ (ΕΔΡΑ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠ) &
ΕΠΙΣΤΡ.(16:00)

2 28400 ΤΑΞΙ 0 1,01% 72,16 € 71,43 € 68/2019

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

802
ΠΟΥΡΝΟΣ- ΜΠΟΥΡΤΖΙ
(ΕΔΡΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠ) &

ΕΠΙΣΤΡ.(16:00)
2 23800 ΤΑΞΙ 0 1,01% 59,68 € 59,08 €

ΒΓΑΙΝΕΙ Ο
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΠΙΣΣΩΝΑΣ

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου

Αριθ.
Διαδρομ

ών

Χιλιομετρι
κή

απόσταση
σε m

Μεταφορικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτησης
*

Προς
φερόμε
νη τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίησης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος

Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.
Επανακοστολογή

σεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο

συμβατικό κόστος
λόγω χρήσης
ποσοστού

Αιτιολογία

ΑΔΑ: ΨΙ3Λ7ΛΗ-4ΣΝ



δικαιωμάτων
προαιρέσεως

5

900
ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ -

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)

1 4100 ΤΑΞΙ 0 12,09 € 8,34 € 31,02%

ΚΑΠΠΕΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 12,51 €

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

900 ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ -
(ΤΟΠΙΚΑ) (ΟΛΟ) 1 4100 ΤΑΞΙ 0 31,02% 12,09 € 8,34 € 715/18, 2149/18

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

900 ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ -
(ΤΟΠΙΚΑ) (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 1 6400 ΤΑΞΙ 0 31,02% 14,74 € 10,17 €

ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ
ΜΑΘΗΤΗΣ ΑΠΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

ΔΡΟΜΟ ΛΟΥΤΡΩΝ
ΑΙΔΗΨΟΥ

(ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΙ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΑΝΕΣ
ΟΙΚΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ)

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου

Αριθ.
Διαδρομ

ών

Χιλιομετρι
κή

απόσταση
σε m

Μεταφορικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτησης
*

Προς
φερόμε
νη τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίησης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος

Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.
Επανακοστολογή

σεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο

συμβατικό κόστος
λόγω χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

6

901 ΑΓΙΟΣ-ΛΟΥΤΡΑ
ΑΙΔΗΨΟΥ & ΕΠΙΣΤΡ. 2 10600 ΤΑΞΙ 0 36,04 € 23,43 € 34,99%

ΚΑΠΠΕΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 35,15 €

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

901
ΑΓΙΟΣ-ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ &

ΕΠΙΣΤΡ.
2 10600 ΤΑΞΙ 0 34,99% 36,34 € 23,62 € 2036/2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

901
ΑΓΙΟΣ-ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ &

ΕΠΙΣΤΡ.
2 11200 ΤΑΞΙ 0 34,99% 38,22 € 24,85 € 283/2019

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΔΑ: ΨΙ3Λ7ΛΗ-4ΣΝ



901

ΑΓΙΟΣ-ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ

ΔΡΟΜΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ
ΑΙΔΗΨΟΥ-ΛΟΥΤΡΑ
ΑΙΔΗΨΟΥ & ΕΠΙΣΤΡ.

2 13300 ΤΑΞΙ 0 34,99% 40,05 € 26,04 €

ΜΠΑΙΝΕΙ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΔΡΟΜΟ ΛΟΥΤΡΩΝ
ΑΙΔΗΨΟΥ (ΘΕΣΗ
ΟΙΚΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΤΗΣ

ΚΑΙ
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ) .
Η ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΟ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΝΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ.

ΑΔΑ: ΨΙ3Λ7ΛΗ-4ΣΝ



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.
Διαδρο
μών

Χιλιομετρι
κή

απόσταση
σε m

Μεταφορικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτησης
*

Προς
φερόμε
νη τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίησης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος

Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.
Επανακοστολογή

σεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο

συμβατικό κόστος
λόγω χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

7

133
ΔΡΥΜΩΝΑΣ-
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ-ΔΑΜΙΑ-
ΡΟΒΙΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

2 14600 ΜΙΚ.
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 7,04 € 50,98 € 50,98 € 0,00%

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ Ν.
ΕΥΒΟΙΑΣ

76,47 €

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

133
ΔΡΥΜΩΝΑΣ-
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ-ΔΑΜΙΑ-
ΡΟΒΙΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

2 29500
ΤΑΞΙ ΑΝΩ
ΤΩΝ 4ων
ΘΕΣΕΩΝ

0 0,00% 62,16 € 62,16 € 1799/2019

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

133
ΔΡΥΜΩΝΑΣ-
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ-ΔΑΜΙΑ-
ΡΟΒΙΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

2 17500
ΤΑΞΙ ΑΝΩ
ΤΩΝ 4ων
ΘΕΣΕΩΝ

0 0,00% 34,12 € 34,12 €

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου

Αριθ.
Διαδρο
μών

Χιλιομετρι
κή

απόσταση
σε m

Μεταφορικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτησης
*

Προς
φερόμε
νη τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίησης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος

Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.
Επανακοστολογή

σεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο

συμβατικό κόστος
λόγω χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

ΑΔΑ: ΨΙ3Λ7ΛΗ-4ΣΝ



8

163
ΑΒΓΑΡΙΑ-ΣΙΝΑΣΣΟΣ-
ΙΣΤΙΑΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ.
(ΤΡ,ΤΕ,ΠΕ)

2 8900
ΤΑΞΙ ΑΝΩ
ΤΩΝ 4ων
ΘΕΣΕΩΝ

0 32,57 € 32,57 € 0,00%

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ Ν.
ΕΥΒΟΙΑΣ

48,86 €

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

163 ΑΒΓΑΡΙΑ-ΙΣΤΙΑΙΑ &
ΕΠΙΣΤΡ. (ΤΡ,ΤΕ,ΠΕ) 2 8900 ΜΙΚ.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 0 0,00% 35,96 € 35,96 € ΑΡ. 42/2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

163
ΑΒΓΑΡΙΑ-Ν. ΣΙΝΑΣΣΟΣ-
ΙΣΤΙΑΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ.
(ΤΡ,ΤΕ,ΠΕ)

2 8900
ΤΑΞΙ ΑΝΩ
ΤΩΝ 4ων
ΘΕΣΕΩΝ

0 0,00% 32,58 € 32,58 € 2036/2018

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

163 Ν. ΣΙΝΑΣΣΟΣ-ΙΣΤΙΑΙΑ &
ΕΠΙΣΤΡ. (ΤΡ,ΤΕ,ΠΕ) 2 2900 ΤΑΞΙ 0 0,00% 20,18 € 20,18€

ΒΓΑΙΝΕΙ Ο
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΑΒΓΑΡΙΑ

ΑΔΑ: ΨΙ3Λ7ΛΗ-4ΣΝ



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.
Διαδρο
μών

Χιλιομετρι
κή

απόσταση
σε m

Μεταφορικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτησης
*

Προς
φερόμε
νη τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίησης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος

Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.
Επανακοστολογή

σεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο

συμβατικό κόστος
λόγω χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

9

943 ΔΟΚΟΣ-ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ-
ΧΑΛΚΙΔΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 2 8500 ΤΑΞΙ 0 30,76 € 19,90 € 35,31%

ΜΟΥΡΤΙΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29,85 €

*Το νέο ημερήσιο
συμβατικό κόστος
θα έπρεπε να

διαμορφωθεί στα
31,88 αλλα γίνεται

χρήση του
μέγιστου

επιτρεπόμενου
συμβατικού
κόστους λόγω
προαιρέσεως

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

943
ΔΟΚΟΣ-ΔΥΟ ΔΕΝΤΡΑ-
ΧΑΛΚΙΔΑ(ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ)
& ΕΠΙΣΤΡ.

2 18300 ΤΑΞΙ 0 35,31% 49,28 € 29,85 €

ΒΓΑΙΝΕΙ Ο
ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΑ
ΜΠΑΙΝΕΙ Ο
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΥΟ
ΔΕΝΤΡΑ,ΑΝΑΔΡΟΜ
ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΧΗ ΤΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΑΔΑ: ΨΙ3Λ7ΛΗ-4ΣΝ



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 Φεβρουαρίου 2018 για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε. Εύβοιας όπως εγκρίθηκαν με την αρ. 18/2018 πράξη

επιτρόπου του ελεγκτικού συνεδρίου

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου

Αριθ.
Διαδρο
μών

Χιλιομετρι
κή

απόσταση
σε m

Μεταφορικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτησης*

Προς
φερόμε
νη τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίησης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος

Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.
Επανακοστολογή

σεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο

συμβατικό κόστος
λόγω χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

10

957
ΚΗΡΙΝΘΟΣ -
ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)

1 4600 ΤΑΞΙ 0 11,80 € 10,40 € 11,86%

ΤΣΩΚΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ 15,60 €

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

957
ΚΗΡΙΝΘΟΣ -ΖΩΟΔΟΧΟΥ

ΠΗΓΗ-ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ
(ΟΛΟ)

1 10600 ΤΑΞΙ 0 11,86% 17,47 € 15,40 €

ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΜΑΘΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ

ΟΙΚΙΣΜΟ
ΖΩΟΔΟΧΟΥ
ΠΗΓΗ.ΕΙΧΕ

ΔΗΛΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ ΕΝΩ Η
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

ΑΔΑ: ΨΙ3Λ7ΛΗ-4ΣΝ



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.
Διαδρο
μών

Χιλιομετρι
κή

απόσταση
σε m

Μεταφορικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτησης*

Προς
φερόμε
νη τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίησης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος

Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.
Επανακοστολογή

σεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο

συμβατικό κόστος
λόγω χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

11

926

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-ΕΡΕΤΡΙΑ-
ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-
ΒΑΣΙΛΙΚΟ-
ΧΑΛΚΙΔΑ(ΜΠΑΛΑΛΑΙΩ
Ν) & ΕΠΙΣΤΡ.

2 38000 ΜΙΚ.
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 10,56 € 142,62 € 114,10

€ 20,00%

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 171,15 €

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

926

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-
ΜΠΑΣΙΝΕΙΚΑ -ΕΡΕΤΡΙΑ-
ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-
ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΜΠΟΥΡΤΖΙ-
ΝΕΑ ΛΑΜΨΑΚΟΣ-
ΧΑΛΚΙΔΑ(ΜΠΑΛΑΛΑΙΩ
Ν) & ΕΠΙΣΤΡ.

2 46000 ΜΙΚ.
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 14,08 € 20,00% 166,04 € 132,83 €

506/2019 που
διορθώθηκε με
την 750/2019
αποφ. Ο.Ε.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

926

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-ΕΡΕΤΡΙΑ-
ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-
ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΑΦΡΑΤΙ-
ΧΑΛΚΙΔΑ(ΜΠΑΛΑΛΑΙΩ
Ν) & ΕΠΙΣΤΡ.

2 52500 ΜΙΚ.
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 14,08 € 20,00% 187,26 € 149,81 € 1799/2019

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

926

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-ΕΡΕΤΡΙΑ-
ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-
ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΑΦΡΑΤΙ-
ΜΠΟΥΡΤΖΙ-
Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΣ-
ΧΑΛΚΙΔΑ(ΜΠΑΛΑΛΑΙΩ
Ν) & ΕΠΙΣΤΡ.

2 46600 ΜΙΚ.
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 14,08 € 20,00% 165,42 € 132,34 €

ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΟΙ
ΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΜΠΟΥΡΤΖΙ ΚΑΙ
Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΣ

ΑΔΑ: ΨΙ3Λ7ΛΗ-4ΣΝ



α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου

Αριθ.
Διαδρο
μών

Χιλιομετρι
κή

απόσταση
σε m

Μεταφορικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτησης*

Προς
φερόμε
νη τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίησης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος

Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.
Επανακοστολογή

σεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο

συμβατικό κόστος
λόγω χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

12

929

ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΑ-ΔΥΟ
ΔΕΝΤΡΑ-ΛΙΑΝΝΗ
ΑΜΜΟΣ-ΤΟΠΙΚΑ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ-
ΜΠΑΛΑΛΑΙΩΝ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 10400 ΜΙΚ.
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 7,04 € 74,40 € 61,75 € 17,00%

ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε.
92,63 €ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

929
ΤΟΠΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-
ΜΠΑΛΑΛΑΙΩΝ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 7000 ΜΙΚ.
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 7,04 € 17,00% 51,62 € 42,84 €

ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΟΙ
ΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΑ,ΔΥΟ
ΔΕΝΤΡΑ , ΛΙΑΝΝΗ
ΑΜΜΟΣ

α/α Κωδ
δρομ

Ονομασία
δρομολογίου

Αριθ.
Διαδρο
μών

Χιλιομετρι
κή

απόσταση
σε m

Μεταφορικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτησης*

Προς
φερόμε
νη τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίησης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος

Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.
Επανακοστολογή

σεων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο

συμβατικό κόστος
λόγω χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

13

971 ΜΙΚ.. ΛΕΩΦ. ΑΚΤΗ
ΝΗΡΕΩΣ-ΚΑΡΑΒΟΣ 2 8000 ΜΙΚ.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 7,04 42,98 € 42,98 € 0,00%

ΤΣΟΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ &

ΣΙΑ Ε.Ε
64,47 €

*Το νέο ημερήσιο
συμβατικό κόστος
θα έπρεπε να

διαμορφωθεί στα
82,22 αλλά γίνεται

χρήση του
μέγιστου

επιτρεπόμενου
συμβατικού
κόστους λόγω
προαιρέσεως

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

971 ΜΕΓ. ΛΕΩΦ. ΑΚΤΗ
ΝΗΡΕΩΣ-ΚΑΡΑΒΟΣ 2 9200 ΜΕΓ.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 7,04 0,00% 69,28 € 69,28 € 1799/2019

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

971 ΜΕΓ. ΛΕΩΦ. ΑΚΤΗ
ΝΗΡΕΩΣ-ΚΑΡΑΒΟΣ 2 13000 ΜΕΓ.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 7,04 0,00% 64,47 € 64,47 €
ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΛΟΓΩ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΨΙ3Λ7ΛΗ-4ΣΝ



ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Πίνακας αποτύπωσης των τροποποιήσεων και των διορθώσεων των δρομολογίων με μισθωμένα ΤΑΞΙ για τη μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος
2019-2020 που περιλαμβάνονται στις αρ. 1739/2019, 1744/2019, 1838/2019 Απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν οι προσωρινοί μειοδότες της

Διαπραγμάτευσης της 23ης Σεπτεμβρίου 2019 για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε. Ευβοίας

α/α Κωδ
δρομ Ονομασία δρομολογίου

Αριθ.
Διαδρομ

ών

Χιλιομετρι
κή

απόσταση
σε m

Μεταφορικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτησης
*

Προς
φερόμε
νη τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίησης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος

Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.
Επανακοστολογήσ

εων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο

συμβατικό κόστος
λόγω χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

14

272
ΑΥΛΩΝΑΡΙ-ΟΡΙΟ-
ΜΟΥΡΤΕΡΗ & ΕΠΙΣΤΡ.
16:00

2 11700 ΤΑΞΙ 0,00 € 36,82 € 36,45 € 1,00%

ΣΚΟΥΡΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 54,68 €ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

272
ΑΥΛΩΝΑΡΙ-ΠΥΡΓΙ-ΟΡΙΟ-
ΜΟΥΡΤΕΡΗ & ΕΠΙΣΤΡ.
16:00

2 10700 ΤΑΞΙ 0,00 € 1,00% 34,92 € 34,57 €
ΜΠΑΙΝΕΙ Ο
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΥΡΓΙ
ΑΠΟ 22/10/2019

α/α Κωδ
δρομ Ονομασία δρομολογίου

Αριθ.
Διαδρομ

ών

Χιλιομετρι
κή

απόσταση
σε m

Μεταφορικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτησης
*

Προς
φερόμε
νη τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίησης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος

Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.
Επανακοστολογήσ

εων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο

συμβατικό κόστος
λόγω χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

15

666 ΟΝΤΑΘΙ-ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ-
ΧΑΛΚΙΔΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 2 5200 ΤΑΞΙ 0,00 € 26,38 € 26,38 € 0,00%

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ
Σ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ

Ε.Δ.Χ.
39,57 €ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

666 ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ-ΧΑΛΚΙΔΑ &
ΕΠΙΣΤΡ. 2 2500 ΤΑΞΙ 0,00 € 0,00% 20,48 € 20,48 € ΒΓΑΙΝΕΙ Ο

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΝΤΑΘΙ.

ΑΔΑ: ΨΙ3Λ7ΛΗ-4ΣΝ



α/α Κωδ
δρομ Ονομασία δρομολογίου

Αριθ.
Διαδρομ

ών

Χιλιομετρι
κή

απόσταση
σε m

Μεταφορικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτησης
*

Προς
φερόμε
νη τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίησης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος

Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.
Επανακοστολογήσ

εων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο

συμβατικό κόστος
λόγω χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

16

767
ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ - ΚΑΔΙ-
ΓΙΑΝΝΗΔΕΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ
(ΟΛΟ)

1 2800 ΤΑΞΙ 0,00 € 10,10 € 10,00 € 0,99%

ΧΑΤΗΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 15,00 €ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

767 ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ-ΓΙΑΝΝΗΔΕΣ-
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ (ΟΛΟ) 1 2900 ΤΑΞΙ 0,00 € 0,99% 10,20 € 10,10 € ΒΓΑΙΝΕΙ Ο

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΔΙ

α/α Κωδ
δρομ Ονομασία δρομολογίου

Αριθ.
Διαδρομ

ών

Χιλιομετρι
κή

απόσταση
σε m

Μεταφορικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτησης
*

Προς
φερόμε
νη τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίησης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος

Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.
Επανακοστολογήσ

εων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο

συμβατικό κόστος
λόγω χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

17

1020
ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ-ΧΑΛΚΙΔΑ
(ΕΔΡΑ ΕΙΔΙΚΟΥ Δ.Σ) &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 7800 ΤΑΞΙ 0,00 € 47,50 € 35,15 € 26,00%

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ
Σ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ

Ε.Δ.Χ.
52,73 €

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

1020

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ -
ΦΑΡΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ -
ΧΑΛΚΙΔΑ (ΕΔΡΑ ΕΙΔΙΚΟΥ
Δ.Σ) & ΕΠΙΣΤΡ.

2 14800 ΤΑΞΙ 0,00 € 26,00% 42,67 € 31,58 €

ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΟΙ
ΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΑ,ΔΥΟ
ΔΕΝΤΡΑ , ΛΙΑΝΝΗ
ΑΜΜΟΣ

α/α Κωδ
δρομ Ονομασία δρομολογίου

Αριθ.
Διαδρομ

ών

Χιλιομετρι
κή

απόσταση
σε m

Μεταφορικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτησης
*

Προς
φερόμε
νη τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίησης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος

Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.
Επανακοστολογήσ

εων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο

συμβατικό κόστος
λόγω χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία

ΑΔΑ: ΨΙ3Λ7ΛΗ-4ΣΝ
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920

ΓΑΙΔΑΡΟΣ -ΚΑΛΙΒΕΖΑ-
ΑΛΥΚΕΣ-ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ-
ΒΙΓΛΕΖΑ-ΑΓΙΑ
ΑΝΝΑ(ΟΔΟΣ ΣΩΡΟΥ)-
ΔΡΟΣΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ.

2 13800 ΜΙΚ.
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 7,04 € 103,20 € 89,78 € 13,00%

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ
Σ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ

Ε.Δ.Χ.
134,67 €

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

920

ΓΑΙΔΑΡΟΣ -ΚΑΛΙΒΕΖΑ-
ΑΛΥΚΕΣ-ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ-
ΒΙΓΛΕΖΑ-ΑΓΙΑ
ΑΝΝΑ(ΟΔΟΣ ΣΩΡΟΥ)-
ΔΡΟΣΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ.

2 20000 ΜΕΓ.
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 7,04 € 13,00% 126,82 € 126,82 €

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ
ΜΙΚΡΟ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΛΟΓΩ
ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩ
Ν ΜΑΘΗΤΩΝ

α/α Κωδ
δρομ Ονομασία δρομολογίου

Αριθ.
Διαδρομ

ών

Χιλιομετρι
κή

απόσταση
σε m

Μεταφορικό
Μέσο

κόστος
συνοδού

Ημερήσιο
κόστος

δημοπράτησης
*

Προς
φερόμε
νη τιμή

ποσοστό
έκπτωσης

Ημερήσιο
κόστος

τροποποίησης

Νέο
Ημερήσιο
Συμβατικό
κόστος σε €

Ανάδοχος

Προγενέστερες
Αποφάσεις Ο.Ε.
Επανακοστολογήσ

εων

Μέγιστο
Επιτρεπόμενο

συμβατικό κόστος
λόγω χρήσης
ποσοστού

δικαιωμάτων
προαιρέσεως

Αιτιολογία
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1074

ΧΑΛΚΙΔΑ-Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΣ
-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
(ΜΠΟΥΡΤΖΙ)-ΒΑΣΙΛΙΚΟ-
ΕΡΕΤΡΙΑ-ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-
ΑΛΙΒΕΡΙ (ΜΟΝΟ ΠΡΩΪ)

2 47600 ΜΙΚ.
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 0,00 € 67,19 € 60,47 € 10,00%

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 90,71 €

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

1074
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΡΕΤΡΙΑ-
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-ΑΛΙΒΕΡΙ
(ΜΟΝΟ ΠΡΩΪ)

2 47900 ΜΙΚ.
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 0,00 € 10,00% 65,81 € 59,23 €

ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΟΙ
ΟΙΚΙΣΜΟΙ
Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΣ,ΑΓ.Ν
ΙΚΟΛΑΟΣ(ΜΠΟΥΡΤ
ΖΙ),ΒΑΣΙΛΙΚΟ.

ΑΔΑ: ΨΙ3Λ7ΛΗ-4ΣΝ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΔΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΙΜΗ ΕΚΠΤΩΣΗ

1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΑΙ

ΧΑΟ8555 69 926 ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-ΕΡΕΤΡΙΑ-ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΟ-
ΧΑΛΚΙΔΑ(ΜΠΑΛΑΛΑΙΩΝ) & ΕΠΙΣΤΡ. 114,10 € 20,00%

ΧΑΟ8555 74 1038 ΒΑΤΩΝΤΑΣ-ΧΑΡΑΥΓΗ-ΧΑΛΚΙΔΑ & ΕΠΙΣΤΡ.
(ΕΣΠΕΡΙΝΟ) 40,29 € 3,01%

2 ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΜΗ ΤΑΕ2738 49 959 ΚΥΜΗ - ΑΝΔΡΩΝΙΑΝΟΙ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 16,75 € 0,00%

3 ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΚΩΣΤΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΨΑΧΝΑ

ΨΑΧΝΑ
ΤΑΕ2253
ΤΑΕ2253

4 864 ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ—ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ-ΨΑΧΝΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 46,55 € 1,00%

66 816 ΨΑΧΝΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ (ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 18,22 € 0,98%

4 ΔΑΡΔΟΥΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΤΡΙΕΣ ΤΑΕ2765

20 191 ΠΕΤΡΙΕΣ-ΚΡΙΕΖΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 20,58 € 2,00%
30 504 ΠΕΤΡΙΕΣ-ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ & ΕΠΙΣΤΡ. -1 21,62 € 1,99%
31 505 ΠΕΤΡΙΕΣ-ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ & ΕΠΙΣΤΡ. -2 21,09 € 2,00%

5 ΚΑΛΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΤΑΕ2740 24 219 ΒΡΥΣΗ ΚΟΛΥΝΔΡΑ-ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 19,36 € 1,02%

ΤΑΕ2740 38 670 ΤΡΑΧΗΛΙ-ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (ΚΟΡΝΑ ΚΑΘΟΥΜΕΝΗ) &
ΕΠΙΣΤΡ. 37,98 € 0,99%

6 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑ ΤΑΕ2610 11 460 ΚΟΚΚΙΝΟΜΗΛΙΑ-ΙΣΤΙΑΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. -1 42,00 € 14,77%

7 ΚΑΡΑΤΖΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙ ΤΑΕ 2781

33 547 ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ-ΝΕΟΧΩΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ. 20,91 € 0,99%

36 651 ΑΧΛΑΔΕΡΗ-ΣΥΚΙΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 18,67 € 1,01%

8
ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΗΠΟΙ ΤΑΕ2593

40 751 ΚΗΠΟΙ-ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 19,60 € 1,01%

46 923 ΔΙΡΡΕΥΜΑΤΑ-ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 18,71 € 1,01%

9 ΚΡΙΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ KYMH TAE2754 54 1042 ΒΙΤΑΛΑ-ΓΕΦΥΡΑ ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 26,80 € 0,00%

ΑΔΑ: ΨΙ3Λ7ΛΗ-4ΣΝ



10 ΚΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΜΗ ΤΑΕ2731 51 970 ΠΥΡΓΟΣ-ΚΥΜΗ (ΜΟΝΟ ΠΡΩΙ) 14,35 € 0,00%

11
ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΕ

ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΟ8846 60 58

ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ-ΚΑΝΗΘΟΣ-ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ-ΤΟΠΙΚΑ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΩΡΙΟΝΟΣ, ΠΗΛΙΚΑ, ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ,
ΜΠΟΛΟΒΙΝΕΝΑΣ, ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ)-ΡΙΤΣΩΝΑ (ΕΚΠΑΙΔ
ΑΛΦΑ) & ΕΠΙΣΤΡ.

105,99 € 17,00%

ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΤ7469 61 70

ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ-ΚΑΝΗΘΟΣ-ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ-ΤΟΠΙΚΑ
ΧΑΛΚΙΔΑ (ΗΡΑΣ, ΓΑΖΕΠΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ, ΚΙΑΠΕΚΟΥ) - ΧΑΛΚΙΔΑ
(ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ) & ΕΠΙΣΤΡ.

86,73 € 17,00%

ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΟ6920 62 71
ΑΦΡΑΤΙ-ΦΥΛΛΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΜΠΟΥΡΤΖΙ-ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ-ΡΙΤΣΩΝΑ (ΕΚΠΑΙΔ. ΑΛΦΑ)&
ΕΠΙΣΤΡ.

87,13 € 17,00%

ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΟ8308 63 72

ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ-ΛΙΑΝΗ ΑΜΜΟΣ-ΧΑΪΝΑ-ΤΟΠΙΚΑ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ, ΣΑΜΑΡΤΖΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ,
ΑΓΓΕΛΗ ΓΟΒΙΟΥ)-ΚΑΝΗΘΟΣ-ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ-ΡΙΤΣΩΝΑ
(ΕΚΠΑΙΔ ΑΛΦΑ) & ΕΠΙΣΤΡ

108,25 € 17,00%

ΧΑΛΚΙΔΑ ΡΑΖ3140 70 928 ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ-ΚΑΝΗΘΟΣ-ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ-ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ-
ΤΟΠΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΜΠΑΛΑΛΑΙΩΝ & ΕΠΙΣΤΡ. 63,74 € 17,01%

ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΟ5633 71 929 ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΑ-ΔΥΟ ΔΕΝΤΡΑ-ΛΙΑΝΝΗ ΑΜΜΟΣ-
ΤΟΠΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΜΠΑΛΑΛΑΙΩΝ & ΕΠΙΣΤΡ. 61,75 € 17,00%

ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΡ6516 72 944 ΑΦΡΑΤΙ-ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΜΥΤΙΚΑΣ-ΧΑΛΚΙΔΑ
(ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ) & ΕΠΙΣΤΡ. 37,02 € 17,00%

12 ΛΙΑΠΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ ΤΑΕ2758

27 362 ΚΟΥΡΟΥΝΙ-ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 22,87 € 1,00%

35 586 ΑΓ.ΒΛΑΣΗΣ-ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 18,51 € 1,02%

48 947 ΑΝΩ ΚΟΥΡΟΥΝΙ-ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 21,52 € 1,01%

13 ΜΠΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΤΣΙΚΙΑ ΤΑΕ2671 56 142 ΠΑΡ.ΑΧΛΑΔΙΟΥ-ΑΧΛΑΔΙ (ΜΟΝΟ ΠΡΩΪ) 18,73 € 0,00%

ΑΔΑ: ΨΙ3Λ7ΛΗ-4ΣΝ



57 468 ΚΟΤΣΙΚΙΑ-ΑΧΛΑΔΙ & ΕΠΙΣΤΡ. -2 23,78 € 0,00%

14 ΜΠΕΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΡΓΥΡΟ ΤΑΕ2762 19 189 ΣΥΚΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥ-ΠΟΡΤΟ ΜΠΟΥΦΑΛΟ-ΑΡΓΥΡΟ &
ΕΠΙΣΤΡ. 27,39 € 3,01%

28 463 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΡΓΥΡΟ & ΕΠΙΣΤΡ. -2 23,98 € 2,99%

15 ΠΑΛΟΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙ ΤΑΕ2597 34 582 ΟΙΚ. ΔΥΣΤΟΥ-ΔΥΣΤΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ.-2 16,45 € 3,01%

16 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙ ΤΑΕ2737 18 53 Οικισμός Οσμάν Αλιβέρι & ΕΠΙΣΤΡ. 33,91 € 1,99%

17 ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΛΩΝΑΡΙ ΤΑΕ2777

25 242 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΓ. ΘΕΚΛΗ-ΑΥΛΩΝΑΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ. 24,65 € 1,00%

26 267 ΧΑΝΙΑ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΟΛΟ) 13,55 € 1,02%

18 ΡΕΝΤΙΦΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑ ΤΑΕ2619 12 742 ΙΣΤΙΑΙΑ-ΣΙΝΑΣΟΣ (ΟΛΟ) 8,00 € 20,00%

19 ΣΑΚΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΕΠΟΥΡΑ ΤΑΕ2742 32 506 ΛΕΠΟΥΡΑ-ΒΕΛΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. -1 19,03 € 2,01%

20 ΣΑΛΕΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΤΑΕ2482 59 55 Ντερνέκι 99 - Δημοτικό σχολείο Μύτικα & ΕΠΙΣΤΡ. 18,90 € 7,26%

65 769 ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΜΥΤΙΚΑΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 12,90 € 37,26%

21

ΣΚΟΥΡΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΥΛΩΝΑΡΙ ΤΑΕ2771

21 194 ΜΟΥΡΤΕΡΗ-ΜΥΡΤΕΑ-ΑΥΛΩΝΑΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ. 32,71 € 1,00%

ΣΚΟΥΡΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41 824 ΑΥΛΩΝΑΡΙ-ΜΟΝΟΔΡΙ (ΟΛΟ) 14,85 € 1,00%

ΣΚΟΥΡΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 43 853 ΜΟΥΡΤΕΡΗ-ΑΥΛΩΝΑΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ.-2 37,94 € 0,99%

ΣΚΟΥΡΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 67 829 ΠΥΡΓΙ-ΑΥΛΩΝΑΡΙ-ΛΕΠΟΥΡΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 43,78 € 1,00%

22 ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΕ2576 45 916 ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ. 24,19 € 11,00%

23 ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ ΤΑΕ 2375

5 328 ΠΗΓΑΔΑΚΙ-ΠΥΡΓΑΚΙ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ &
ΕΠΙΣΤΡ. 22,90 € 0,61%

8 1012 ΓΥΡΟΣ-ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ -ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 16,90 € 20,73%

24 ΣΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑ ΤΑΕ2254 7 576 ΜΑΓΟΥΛΑ-ΕΡΕΤΡΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 32,16 € 0,00%

ΑΔΑ: ΨΙ3Λ7ΛΗ-4ΣΝ



25

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΔΧ
ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΤΑΕ2383-
ΤΑΕ2400 68 890

ΛΟΥΚΙΣΣΙΑ-ΔΡΟΣΙΑ-ΑΓ.ΜΗΝΑΣ-ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ-
ΟΝΤΑΘΙ-ΚΑΝΗΘΟΣ-ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΠΑΝΤΕΙΧΙ & ΕΠΙΣΤΡ.

101,35 € 5,00%

ΤΑΕ2221 73 1035 ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ(ΧΑΡΑΥΓΗ)-ΧΑΛΚΙΔΑ(ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ
ΕΔΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ) & ΕΠΙΣΤΡ. 21,66 € 18,02%

26 ΤΟΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.ΣΤΥΡΑ ΤΑΕ2767 15 503 ΜΕΣΟΧΩΡΙΑ-ΡΑΠΤΑΟΙ (ΜΟΝΟ ΠΡΩΙ.) 8,14 € 10,06%

27 ΤΡΑΚΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΚΥΡΟΣ ΙΟΥ3291 1 809 ΜΕΓ.ΛΕΩΦ. ΤΡΑΧΥ-ΣΚΥΡΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 52,96 € 17,99%

28 ΤΣΟΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΒΙΜ9950 3 971 ΑΚΤΗ ΝΗΡΕΩΣ-ΑΛΙΒΕΡΙ-ΚΑΡΑΒΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 42,98 € 0,00%

29
ΧΑΤΗΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ/ΜΑΝΙΚΙ
Α ΤΑΕ2578 22 207 ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ-ΒΡΥΣΗ & ΕΠΙΣΤΡ. 30,83 € 1,00%

ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ/ΜΑΝΙΚΙ
Α ΤΑΕ2577 23 218 ΜΑΝΙΚΙΑ-ΒΡΥΣΗ & ΕΠΙΣΤΡ. 30,46 € 0,00%

ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ/ΜΑΝΙΚΙ
Α ΤΑΕ2578 29 490 ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ-ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ. -1 19,82 € 1,00%

ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ/ΜΑΝΙΚΙ
Α ΤΑΕ2578 44 876 ΚΟΙΛΙ-ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 21,95 € 22,00%

ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ/ΜΑΝΙΚΙ
Α ΤΑΕ2578 47 924 ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ-ΑΓ.ΒΛΑΣΗΣ (ΟΛΟ). 9,35 € 0,00%

ΑΔΑ: ΨΙ3Λ7ΛΗ-4ΣΝ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

31 1082
ΤΑΞΙ ΣΠΑΘΑΡΙ-
ΚΗΡΙΝΘΟΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.

ΤΑΕ242
6 - 27,30 € 4,88% (α) ΒΑΡΒΟΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΤΑΕ2285 - 28,50 €

- 0,70% - ΕΔΡΑ:-)

35 134
ΤΑΞΙ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ-
ΚΗΡΙΝΘΟΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.

ΤΑΕ242
6 - 23,80 € 5,18%

119 1113 ΜΑΝΤΟΥΔΙ –
ΦΟΥΡΝΟΙ (ΟΛΟ)

ΤΑΕ242
6 ΝΑΙ 10,70 € 4,80% (α) ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΤΑΕ2325 - 24,97 € -

0,52% - ΕΔΡΑ:-)

2 ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 28 1078

ΤΑΞΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΥΜΝΟΥ-ΓΥΜΝΟ &
ΕΠΙΣΤΡ.

ΤΑΕ244
9 NAI 14,84 € 36,03

%
(α) ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΤΑΕ2487 - 18,56 € -
20,00% - ΕΔΡΑ:-)

3 ΣΧΟΙΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12 448 ΤΑΞΙ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ-

ΗΛΙΑ (ΟΛΟ)
ΤΑΕ263
0 NAI 15,46 € 3,98%

4 ΦΛΕΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 78 208
ΤΑΞΙ ΛΙΜΝΗ -
ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΙ
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡ.)

ΤΑΕ264
8 NAI 19,40 € 4,76% (α) ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΤΑΕ2452 - 14,00 € -

31,27% - ΕΔΡΑ:-)

5 ΤΣΟΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΑΔΑ: ΨΙ3Λ7ΛΗ-4ΣΝ
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