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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 1ης Σεπτεμβρίου 2020
Αριθμός Πρακτικού 31

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων
2, 3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 1η Σεπτεμβρίου 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, προεδρεύοντος του κ. Αριστείδη Τασιού, Αντιπροέδρου της Οικονομικής
Επιτροπής, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 1690/30-09-2019 απόφασή της (ΑΔΑ:
ΨΩΦΨ7ΛΗ-Ι4Η). Δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.) 172787/1231/28-08-2020 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. 30/25-08-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΘΕΜΑ 2ο: Πρόσληψη προσωπικού (ΔΕ Οδηγών) για την αντιμετώπιση του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID 19.

ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση απευθείας αγορά ακινήτου (διατηρητέου κτιρίου) στην περιοχή Χάρμαινας
στην Άμφισσα χωρίς δημοπρασία Π.Ε. Φωκίδας.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 4ο: Επικύρωση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 167650/2876/21-8-2020 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού, με θέμα: «Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 2/20-8-
2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης για τις διαδικασίες σύναψης των
συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευρυτανίας που θα προκύψουν κατά τα σχολικά
έτη 2020-2021 για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων
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σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2020-2021 τόσο για τα
άγονα όσο και για τα νέα δρομολόγια που προέκυψαν» και αφορά την αποσφράγιση των
Δικαιολογητικών Συμμετοχής –Τεχνικών Προσφορών και των Οικονομικών Προσφορών
αντίστοιχα».

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας υποβολής του Πιστοποιητικού Ποινικού
Μητρώου της JACE AURORA, συνοδού του Γ.1 δρομολογίου της 1/2020 Διακήρυξης για
Μεταφορά Μαθητών από το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΕ ,Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση του πρώτου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά την 2η
Πρόσκληση για τον διαγωνισμό με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών(ΔΣΑ), με
τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε.Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη: 2020-21, 2021-2022 και 2022-2023,
συνολικού προϋπολογισμού 3.609.326,88 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και
δικαιωμάτων προαίρεσης 20%,Π.Ε.Φωκίδας.

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ- ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση μείωσης μισθώματος κυλικείου στο κτίριο της Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 8ο:α)Έγκριση έκθεσης Επιτροπής Καταλληλότητας επί προσφερόμενου για μίσθωση
ακινήτου(αποθήκη δακοκτονίας) για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Εύβοιας, β)κήρυξη άγονου του διαγωνισμού και γ)έγκριση
σκοπιμότητας μίσθωσης χώρου για αποθήκη δακοκτονίας χωρίς τη διενέργεια δημοπρασίας,
βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 2 περ. γ’ του π.δ. 242/1996.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την
“Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της
Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης & παραρτήματος της, με την
Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α(Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης Μαντουδίου, Λίμνης,Αγίας
Άννας) για το έργο : «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Μαντουδίου θέση ‘ΚΥΜΑΣΙ’»,
και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών
της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑ 12ο: ΄Εγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
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ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 13ο: α)«Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής»
και β) Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2020 δεκτικού
ΚΑΕ0719,0722., Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό δημοσίων
Επενδύσεων
Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή
παροχή
υπηρεσιών, έτους 2020,Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 15ο:A) «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή
υπηρεσιών ΠΕ
Φθιώτιδας, έτους 2020».
B)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή
υπηρεσιών Π.Ε.Φθιώτιδας, έτους 2020».

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου
«Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων
για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020
της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 163714/513/18-08-2020 απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση
έκτακτων φυσικών φαινομένων (βροχοπτώσεις από 16-08-2020),Π.Ε.Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 167999/798/21-08-2020 απόφασης της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών
μηχανημάτων στην αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην Τοπική Κοινότητα Άρματος του Δήμου
Τανάγρας, στις 21/08/2020.

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 119708/400/23-6-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τη
δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 22-6-2020 στο Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων στην Π.Ε.
Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 136040/453/13-7-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις
δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 9-7-2020 στο Δήμο Χαλκιδέων και 10-7-2020 και
11-7-2020 στο Δήμο Καρύστου στην Π.Ε. Εύβοιας.
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ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 153654/513/3-8-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις
δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 31-7-2020 και 1-8-2020 στο Δήμο Κύμης-
Αλιβερίου και Δήμο Χαλκιδέων αντίστοιχα στην Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 163735/557/17-8-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την
δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 15-8-2020 στο Δήμο Μαντουδίου - Λίμνης -Αγίας
Άννας στην Π.Ε. Εύβοιας.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου:«Συντήρηση οδικού
δικτύου Π.Ε.Φωκίδας υποέργο Διαγράμμιση εθνικού και επαρχιακού δικτύου
Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2019-2020»προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ορών ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση
και αποκατάσταση οδοστρώματος και τεχνικών έργων των ορεινών τμημάτων της
επαρχιακής οδού 11 και της εθνικής οδού Λιδωρικίου-Ευπαλίου(ΕΟ48)»
προϋπολογισμού 1.800.000,00€,Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου «Περιφερειακός
δρόμος Τρίκορφου-Β΄Φάση»προϋπολογισμού 6.200.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε.
Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 27ο:Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 980/4-8-20200 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής περί έγκρισης όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου:
«Συντήρηση και αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός ρεμάτων στις
Δ.Ε. Γραβιάς και Παρνασσού από φερτά υλικά»,Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -
Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Ηλεκτροφωτισμός
γηπέδου Δροσιάς»προϋπολογισμού 90.000, 00€ με ΦΠΑ,Π.Ε. Εύβοιας.
ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση παράτασης του έργου:«Αποκατάσταση βλαβών στην εθνική οδό 77
περιοχής Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας(Τμήμα Παγωντας-Προκόπι-Μαντούδι-
Κήρινθος)»αναδόχου SEC ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση βλαβών -
κατασκευή τεχνικών οδικού δικτύου 2018» προϋπολογισμού 900.000,00 € με ΦΠΑ,
αναδόχου ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου :«Συντήρηση οδικού
δικτύου Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού»,προϋπολογισμού : 350.000,00 € με ΦΠΑ,
αναδόχου: «ΣΤΕΡΕΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε», Π.Ε. Φθιώτιδας.

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου της επιτροπής, δέκα (10).
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 o Αντιπρόεδρος κ. Αριστείδης Τασιός,ενώ μέσω
“e-presence” συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Βουρδάνος και τα μέλη
Αικατερίνη Καλαντζή,Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Μαρία Αναγνώστου, Χρήστος
Δούρος, η Άννα Καρύκα η οποία αναπλήρωνε τον κ. Βασίλειο Σιαλμά, Δημήτριος
Αναγνωστάκης, ο Νικόλαος Μπέτσιος ο οποίος αναπλήρωνε την κα Κατερίνα Μπατζελή και
ο Αναστάσιος Χρονάς.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε
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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” και
2. Ο κ.Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε.,με
φυσική παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων.
3. Ο κ. Σταύρος Τσελάς Γενικός Δ/ντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε., μέσω
της εφαρμογής “e-presence”.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Δούρος επεσήμανε τα εξής: “Καταδικάζουμε
την επίθεση στην Περιφέρεια.Τέτοιες πράξεις δεν μπορούν να φιμώσουν καμία φωνή,
ίσα ίσα, αυτές οι πράξεις δυναμώνουν όλους μας.Δυναμώνουν τη φωνή για
δημοκρατία και ισότητα σε όλους”

Ο κ. Αναγνωστάκης για το ίδιο θέμα ανέφερε “Καταδικάζουμε απερίφραστα την
επίθεση που έγινε στο κτίριο της Περιφέρειάς μας. Πρόκειται για μια αντιδημοκρατική
ενέργεια βανδαλισμού, που βρίσκει απέναντι σύσσωμο το δημοκρατικό κόσμο.
Τέτοιες ενέργειες δεν βρίσκουν καμιά κοινωνική νομιμοποίηση, δεν έχουν καμία
σχέση με τις λαϊκές ανάγκες.Οι ενέργειες αυτές λειτουργούν και
αποπροσανατολιστικά”

Ο κ. Μπέτσιος ανέφερε: “Καταδικάζουμε την επίθεση που έγινε από την ομάδα Ρουβίκωνας,
στο κτίριο της Περιφέρειας. Τέτοιου είδους αντιδημοκρατικές ενέργειες αποπροσανατολίζουν
και δεν επιλύουν κανένα από τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών.”

Ο κ. Χρονάς ανέφερε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια είναι πολιτικά καταδικαστέα και
απαράδεκτη.

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Προεδρεύων αναφέρθηκε στις δηλώσεις που
κατέθεσε ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής η Παράταξη, «Λαϊκή Συσπείρωση»
δηλώσεις που αποτελούν τις προ ημερήσιας διάταξης τοποθετήσεις της και είναι οι κάτωθι:

ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Επίκαιρα ζητήματα.

Κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα «συνυπογράφουν» την πολιτική της εμπλοκής
στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς, που ανοίγει τις «πύλες της αβύσσου» για το λαό.
Μοναδική λύση : « Ο λαός να απορρίψει όλα τα εκβιαστικά διλήμματα και τη
συνεκμετάλλευση. Ο στόχος για «γεωστρατηγική αναβάθμιση» της αστικής τάξης, σε μια
περιοχή όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μεγάλο ιμπεριαλιστικό παζάρι, σε καμία περίπτωση
δεν μπορεί να ταυτιστεί με την αναβάθμιση της ζωής, της ειρήνης και της φιλίας των λαών ».
Το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, με τις γνωστές δηλώσεις "συμπάθειας"
απέναντι στις ελληνικές θέσεις, αποπροσανατολίζει και καλλιεργεί αυταπάτες….. Με τις
πλάτες τους κλιμακώνει την επιθετικότητα και τις προκλήσεις της η τουρκική κυβέρνηση.

Ειδικότερα ζητήματα.
Στα πλαίσια των εξελίξεων της πανδημίας του κορονοϊού, σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ,
κρίνουμε πολιτικά σκόπιμο και αναγκαίο να ασχοληθούμε σε επείγουσα συνεδρίαση μας :

 Για την κατάσταση που επικρατεί στις υγειονομικές μονάδες της Στερεάς…. Στα
Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας.

 Για το πως θα καλυφθούν οι ανάγκες του λαού σε πρωτοβάθμια – εξωνοσοκομειακή
φροντίδα και περίθαλψη.
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 Για τον τρόπο που πρέπει να λειτουργήσουν τα σχολεία στην περιοχή μας.
Σε αυτά τα πλαίσια οφείλουμε να καταγράψουμε τις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν,
προκειμένου να ακολουθούνται σωστά οι οδηγίες των ειδικών.
Σε κάθε περίπτωση είμαστε υποχρεωμένοι, σαν Περιφέρεια, να απαιτούμε σταθερά και
επίμονα την ικανοποίηση αυτών των αναγκών.

***************************
Είμαστε υποχρεωμένοι, σαν Περιφέρεια, να χαρτογραφήσουμε ομάδες λαϊκών οικογενειών,
που αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανέχειας και σοβαρές δυσκολίες στην διαβίωση τους.
Σε συνεργασία με τους Δήμους οφείλουμε να συγκροτήσουμε και να συντονίσουμε την
δράση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας, που πρέπει να ενισχυθούν με
πόρους και προσωπικό, ώστε να εξυπηρετήσουν με επεξεργασμένο σχέδιο και ενιαίο τρόπο
τις ανάγκες που υπάρχουν και αναμένεται να αυξηθούν.
Και αυτό το ζήτημα οφείλουμε να εξετάσουμε σαν Περιφέρεια κατεπειγόντως, επιδιώκοντας
τις ταχύτερες δυνατές διαδικασίες.

Ο κ. Δούρος σχετικά με τις τοποθετήσεις του κ. Χρονά ανέφερε: “Θα πρέπει ανάλογα με τον
πληθυσμό της κάθε Π.Ε. να οργανωθούν ΜΕΘ, δεδομένου των εξελίξεων που αφορούν τον
κορωνοϊό, ώστε να είμαστε έτοιμοι.Από την Περιφέρεια θα πρέπει να υπάρξει σχέδιο για να
στηρίξουμε και να τονώσουμε τις Τοπικές Επιχειρήσεις.Επίσης καλό θα είναι να γίνει μια
χαρτογράφηση σχετικά με τα γεύματα που θα δοθούν στα σχολεία καθώς και τις ανάγκες που
θα προκύψουν για τις ευπαθείς ομάδες ειδικά τα ΑΜΕΑ ώστε ενισχυτικά και εμείς να
βοηθήσουμε.”

Ο κ. Αναγνωστάκης επεσήμανε: “Υιοθετούμε και στηρίζουμε ως Παράταξη τα ζητήματα που
ετέθησαν τόσο από την Λαϊκή Συσπείρωση όσο και το σκεπτικό που κατέθεσε ο κ.
Δούρος .Είναι τρία ζητήματα μαζί με τα σχολεία που θα πρέπει να μας απασχολήσουν ώστε
να αξιοποιήσουμε τις όποιες δυνατότητες συνεργασίας και συνέργειας με την Τοπική
Αυτοδιοίκηση 1ου Βαθμού, έτσι ώστε, για το μεν ζήτημα των σχολείων και της κοινωνικής
μέριμνας να φτιάξουμε ένα δίκτυο προστασίας για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες .
Όσων αφορά το ζήτημα της υγειονομικής προστασίας των συμπολιτών μας με βρίσκει
απόλυτα σύμφωνο το θέμα που ετέθη από τον κ. Χρονά. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι το
Νοσοκομείο Χαλκίδας, ένα κτίριο σύγχρονο, που αποτελεί στολίδι στην περιοχή, δεν μπορεί
να στερείται του απαραίτητου και αναγκαίου προσωπικού για να προσφέρει τις υπηρεσίες
του στους πολίτες της Εύβοιας και όχι μόνο.”

Ο Προεδρεύων επεσήμανε περιληπτικά τις ενέργειες και δράσεις που έχουν γίνει από την
Περιφέρεια σχετικά με τα προαναφερθέντα θέματα. Επεσήμανε επίσης την συμμετοχή της
Περιφέρειας στις κοινωνικές δομές των Δήμων μέσω ΕΣΠΑ,καθώς και τα προγράμματα
ΤΕΒΑ και ΓΕΦΥΡΑ που τρέχουν από την Περιφέρεια και αφορούν βοήθεια σε ευπαθείς
ομάδες.

Ο κ. Μπέτσιος πρότεινε να γίνει συζήτηση -ενημέρωση ,στο μεθεπόμενο Περιφερειακό
Συμβούλιο, για τα θέματα που αφορούν την υγεία καθώς και για τις δράσεις της Περιφέρειας.

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

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση των πρακτικών 1 και 1.2 της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 01/2020 με αρ. πρωτ. 141536/4255/17-07-
2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα
πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη
2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού
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προϋπολογισμού 2.638.075,05 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων
προαίρεσης

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση των πρακτικών 2 και 2.2 της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 02/2020 με αρ. πρωτ. 142832/4292/20-07-
2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01)
Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων
Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ,
συνολικού προϋπολογισμού 3.616.736,71 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των
δικαιωμάτων προαίρεσης

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση των πρακτικών 3 και 3.2 της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 03/2020 με αρ. πρωτ. 144143/4320/21-07-
2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8
ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01)
Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων
Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ,
συνολικού προϋπολογισμού 302.912,01 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των
δικαιωμάτων προαίρεσης.

Το έκτακτο των θεμάτων έγκειται διότι επείγει η έγκριση των προσωρινών αναδόχων
πριν την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021 και η συνέχιση της διαγωνιστικής
διαδικασίας της Μεταφορά Μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητα Π.Ε. Εύβοιας.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση των δρομολογίων
Μεταφοράς Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, σε
εφαρμογή του άρθρου 33 του Ν. 4713/2020.
Το έκτακτο του θέματος έγκειται λόγω της φύσης του, για την πραγματοποίηση των
δρομολογίων με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και την έγκαιρη υπογραφή των
σχετικών συμβάσεων, καθώς δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για λήψη απόφασης σε
μεταγενέστερη συνεδρίαση της επιτροπής.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 8 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την
«ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021, 2021-2022 & 2022-
2023», με την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), συνολικού
προϋπολογισμού 12.863.805,46€ με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα
προαίρεσης 30% με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή - (Αριθμ. Διακήρυξης
10/94449/3454/5-5-2020).
Το έκτακτο του θέματος έγκειται λόγω της φύσης του και επειδή η εγγραφή του στο
δυναμικό σύστημα θα πρέπει να έχει γίνει εντός 10 ημερών από την υποβολή του,
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, συνεπώς δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο
για λήψη απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της επιτροπής.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1081

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση των πρακτικών 1 και 1.2 της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 01/2020 με αρ. πρωτ. 141536/4255/17-07-
2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα
πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη
2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού
προϋπολογισμού 2.638.075,05 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων
προαίρεσης

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
172486/5203/28-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το πρακτικό 1/31-07-2020 (ολοκληρώθηκε στις 11-08-2020) της Επιτροπής
διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών που αφορά την αποσφράγιση και
έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών της 01/2020 με αρ. πρωτ.
141536/4255/17-07-2020 Πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α
«ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01)
Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας &
Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία
σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού
προϋπολογισμού 2.638.075,05 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων
προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 95058).
2. Εγκρίνει τους κάτωθι οικονομικούς φορείς των οποίων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν
αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών σύμφωνα με το πρακτικό 1/31-07-2020 (ολοκληρώθηκε στις 11-08-2020) της
Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦ.

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1 ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΙΑ ΟΕ

Α16 ΖΥΥ 4221

ΔΕΚΤΗ

Α22 ΖΖΧ 7011

Α23 ΧΑΗ 5544

Α27 ΗΡΚ 9700

Α28 ΖΥΥ 4221

2
Κ Τ Ε Λ ΘΗΒΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΑ

Α22 ΒΙΝ 9515
ΔΕΚΤΗ

Α23 ΒΙΝ 9215

5 ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚ1

ΧΑΟ 7202, ΧΑΥ
3399, ΧΑΥ
4554, ΧΑΥ
3399, ΧΑΥ
3960,

ΔΕΚΤΗ
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AK2
ΧΑΟ 7202, ΧΑΥ

3399, ΧΑΥ
4554, ΧΑΥ

3399, ΧΑΟ 8380
Α22 ΧΑΥ 4191
Α23 ΧΑΟ 8380
Α24 ΧΑΡ 7545
Α25 ΧΑΤ 4477
Α26 ΧΑΥ 3960
Α27 ΧΑΤ 4476
Α28 ΧΑΟ 6898
Α31 ΧΑΥ 2191

6 ΜΕΙΔΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α16 ΙΖΕ 1436

ΔΕΚΤΗ
Α22 ΒΙΚ 5225
Α23 ΒΙΜ 4555
Α27 ΒΙΜ 9174

7 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α16 ΙΥΚ 6958

ΔΕΚΤΗΑ22 ΒΙΝ 9733

Α23 ΙΥΚ 6958

9 ΤΡΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ,ΜΑΥΡΙΚΟΣ
Α21 ΙΟΥ 3291

ΔΕΚΤΗ
Α18 ΧΑΥ 3070

10 ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ ΣΙΑ Ε.Ε

ΑΚ1 ΒΙΚ 5700, ΒΙΜ
7770

ΔΕΚΤΗ

AK2 ΒΙΚ 5700, ΒΙΜ
7770

Α15 ΒΙΜ 9950
Α16 ΒΙΝ 7900
Α22 ΒΙΜ 5220
Α23 ΒΙΜ 9454
Α27 ΒΙΜ 4385
Α28 ΒΙΜ 9560

11
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν ΕΥΒΟΙΑΣ

Α1 ΧΑΡ 4200

ΔΕΚΤΗ ΕΝ ΜΕΡΗ.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ

ΤΜΗΜΑ Α5

Α2 ΧΑΟ 9202
Α3 ΧΑΡ 3272
Α4 ΧΑΥ 2808
Α6 ΧΑΤ 7200

Α7 ΧΑΤ 2299

Α8 ΧΑΙ 6226

Α9 ΧΑΡ 5399

Α10 ΧΑΡ 8363

Α12 ΧΑΡ 6535

Α13 ΧΑΟ 9449

Α14 ΧΑΡ 4665

Α15 ΧΑΤ 2097

Α16 ΗΚΕ 7182

Α17 ΧΑΥ 2190

Α18 ΧΑΟ 3338

Α19 ΧΑΝ 3272

ΑΔΑ: ΨΩ4Μ7ΛΗ-ΡΤΖ
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Α21 ΧΑΥ 2696

Α29 ΚΑΗ 8919

3. Απορρίπτει τους κάτωθι οικονομικούς φορείς των οποίων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν
μη αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών σύμφωνα με το πρακτικό 1/31-07-2020 (ολοκληρώθηκε στις 11-08-2020) της
Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦ.

ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3 ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ,ΣΑΒΒΑΣ

Α16

1. Δεν έχουν συμπληρωθεί
με ποια οχήματα θα
εκτελεστούν τα
δρομολόγια.

2. Δεν έχουν υποβληθεί
Υ.Δ. συνοδών και άλλων

οδηγών.
3. Για το τμήμα Α16 δεν
έχει υποβληθεί Υ.Δ. του
οδηγού Κόλλια Μιχαήλ

στην οποία να δηλώνει τα
απαιτούμενα των παρ. 2
και 3 του άρθρου 1.3.1.3
της με αριθμ. πρωτ.

141536/4255/17-07-2020
πρόσκλησης

4. Δεν έχει συμπληρωθεί το
αναλυτικό πλάνο εκτέλεσης
του δρομολογίου Α22.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
Α22

Α23

4 ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ,ΜΙΧΑΗΛ

Α16

1. Δεν έχουν συμπληρωθεί
με ποια οχήματα θα
εκτελεστούν τα
δρομολόγια.

2. Δεν έχουν υποβληθεί
Υ.Δ. συνοδών.

3. Για το τμήμα Α 16 και
Α23 δεν έχει υποβληθεί
Υ.Δ. του οδηγού Κόλλια
Σάββα στην οποία να

δηλώνει τα απαιτούμενα
των παρ. 2 και 3 του
άρθρου 1.3.1.3 της με

αριθμ. πρωτ.
141536/4255/17-07-2020

πρόσκλησης
4. Δεν έχει συμπληρωθεί το
αναλυτικό πλάνο εκτέλεσης
του δρομολογίου Α22.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Α23

8 ΠΑΠΑΝΕΣΤΗΣ Α
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Α2 ΧΑΥ 4102 Δεν έχει συμπληρωθεί το
αναλυτικό πλάνο εκτέλεσης

των δρομολογίων της
Τεχνικής Προσφοράς

σύμφωνα με το υπόδειγμα
του Παραρτήματος IV της

Διακήρυξης για τα
προσφερόμενα τμημάτων,
με αποτέλεσμα να μην
μπορεί να ελεγχθεί ότι

διασφαλίζεται η έγκαιρη και
ασφαλής μεταφορά των

μαθητών.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Α3 ΧΑΥ 4370

Α4 ΧΑΧ 1221

Α16 ΧΑΤ 7172

Α22 ΧΑΤ 7557

Α27 ΧΑΥ 4100

ΑΔΑ: ΨΩ4Μ7ΛΗ-ΡΤΖ
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Α28 ΧΑΧ 8634

11

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν

ΕΥΒΟΙΑΣ

Α5 ΧΑΙ 3177

Για το τμήμα Α5 δεν έχει
συμπληρωθεί το αναλυτικό

πλάνο εκτέλεσης του
δρομολογίου (ως προς την

επιστροφή), με
αποτέλεσμα να μην μπορεί

να ελεγχθεί ότι
διασφαλίζεται η έγκαιρη και
ασφαλής μεταφορά των

μαθητών.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΓΙΑ
ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α5

4. Εγκρίνει το πρακτικό 1.2/24-08-2020 (ολοκληρώθηκε στις 27-08-2020) της Επιτροπής
διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών που αφορά την αποσφράγιση και
έλεγχο των Οικονομικών Προσφορών της 01/2020 με αρ. πρωτ. 141536/4255/17-07-2020
Πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια
της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη
2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού
2.638.075,05 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α
Συστήματος: 95058).
5. Αναδεικνύει τους κάτωθι οικονομικούς φορείς, των οποίων οι οικονομικές προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, ως προσωρινούς
αναδόχους, σύμφωνα με το πρακτικό 1.2/24-08-2020 (ολοκληρώθηκε στις 27-08-2020) της
Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών

Α/
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ΕΚ
ΠΤ

Ω
ΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(ΑΡ.ΚΥΚΛ. - ΤΙΜΗ - ΕΚΠΤΩΣΗ - ΕΔΡΑ)

1 5

ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α24 ΧΑΡ 7545 73,60 € 20,00%

Α25 ΧΑΤ 4477 49,95 € 14,99%

Α26 ΧΑΥ 3960 29,09 € 0,99%

Α27 ΧΑΤ 4476 92,03 € 25,00%

(α) ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΙΑ ΟΕ (ΗΡΚ 9700 -
98,16 € - 20,00% - ΕΔΡΑ:-),
(β) ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ ΣΙΑ Ε.Ε (ΒΙΜ 4385 - 101,84 € -
17,00% - ΕΔΡΑ:-),
(γ) ΜΕΙΔΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΒΙΜ
9174 - 106,75 € - 13,00% - ΕΔΡΑ:-)

Α28 ΧΑΟ 6898 81,76 € 26,00%

(α) ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΙΑ ΟΕ (ΖΥΥ 4221 -
88,38 € - 20,00% - ΕΔΡΑ:-),
(β) ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ ΣΙΑ Ε.Ε (ΒΙΜ 9560 - 91,70 € -
17,00% - ΕΔΡΑ:-)

Α31 ΧΑΥ 2191 45,83 € 22,00%

ΑΔΑ: ΨΩ4Μ7ΛΗ-ΡΤΖ
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(ΑΡ.ΚΥΚΛ. - ΤΙΜΗ - ΕΚΠΤΩΣΗ - ΕΔΡΑ)

2 6
ΜΕΙΔΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΣ

Α22 ΒΙΚ 5225 119,58 € 52,00%

(α) ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ ΣΙΑ Ε.Ε (ΒΙΜ 5220 - 137,02 € -
45,00% - ΕΔΡΑ:-),
(β) Κ Τ Ε Λ ΘΗΒΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΒΙΝ 9515 -
156,95 € - 37,00% - ΕΔΡΑ:-),
(γ) ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΒΙΝ
9733 - 169,40 € - 32,00% - ΕΔΡΑ:-),
(δ) ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΥ 4191 - 181,86 € -
27,00% - ΕΔΡΑ:-),
(ε) ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΙΑ ΟΕ (ΖΖΧ 7011 -
199,30 € - 20,00% - ΕΔΡΑ:-)

3 9
ΤΡΑΚΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ,ΜΑΥΡΙ
ΚΟΣ

Α21 ΙΟΥ 3291 88,65 € 5,21%

(α) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν ΕΥΒΟΙΑΣ (ΧΑΥ 2696 -
92,58 € - 1,01% - ΕΔΡΑ:-)

4 10 ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ ΣΙΑ
Ε.Ε

ΑΚ1 ΒΙΚ 5700,
ΒΙΜ 7770 539,85 € 33,00%

(α) ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΟ 7202, ΧΑΥ 3399, ΧΑΥ
4554, ΧΑΥ 3399, ΧΑΥ 3960, - 709,06 € - 12,00% -
ΕΔΡΑ:-)

AK2 ΒΙΚ 5700,
ΒΙΜ 7770 497,70 € 33,00%

(α) ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΟ 7202, ΧΑΥ 3399, ΧΑΥ
4554, ΧΑΥ 3399, ΧΑΟ 8380 - 653,70 € - 12,00% -
ΕΔΡΑ:-)

Α15 ΒΙΜ 9950 51,31 € 17,00%
(α) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν ΕΥΒΟΙΑΣ (ΧΑΤ 2097 -
61,20 € - 1,00% - ΕΔΡΑ:-)

Α16 ΒΙΝ 7900 162,54 € 41,00%

(α) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν ΕΥΒΟΙΑΣ (ΗΚΕ 7182 -
165,30 € - 40,00% - ΕΔΡΑ:-),
(β) ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΙΥΚ
6958 - 173,57 € - 37,00% - ΕΔΡΑ:-),
(γ) ΜΕΙΔΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΙΖΕ
1436 - 190,09 € - 31,00% - ΕΔΡΑ:-),
(δ) ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΙΑ ΟΕ (ΖΥΥ 4221 -
220,40 € - 20,00% - ΕΔΡΑ:-)

Α23 ΒΙΜ 9454 96,35 € 45,00%

(α) Κ Τ Ε Λ ΘΗΒΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΒΙΝ 9215 -
124,38 € - 29,00% - ΕΔΡΑ:-),
(β) ΜΕΙΔΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΒΙΜ
4555 - 124,38 € - 29,00% - ΕΔΡΑ:-),
(γ) ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΟ 8380 - 129,63 € -
26,00% - ΕΔΡΑ:-),
(δ) ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΙΑ ΟΕ (ΧΑΗ 5544 -
140,15 € - 20,00% - ΕΔΡΑ:-),
(ε) ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΙΥΚ
6958 - 154,16 € - 12,00% - ΕΔΡΑ:-)

5 11

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ν ΕΥΒΟΙΑΣ

Α1 ΧΑΡ 4200 52,88 € 9,99%

Α2 ΧΑΟ 9202 86,33 € 10,00%

Α3 ΧΑΡ 3272 78,65 € 0,99%

Α4 ΧΑΥ 2808 69,78 € 0,99%

Α6 ΧΑΤ 7200 88,99 € 10,00%

Α7 ΧΑΤ 2299 46,55 € 10,00%

Α8 ΧΑΙ 6226 77,62 € 10,00%

Α9 ΧΑΡ 5399 76,35 € 1,00%

ΑΔΑ: ΨΩ4Μ7ΛΗ-ΡΤΖ
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(ΑΡ.ΚΥΚΛ. - ΤΙΜΗ - ΕΚΠΤΩΣΗ - ΕΔΡΑ)

Α10 ΧΑΡ 8363 88,68 € 1,00%

Α12 ΧΑΡ 6535 58,17 € 1,00%

Α13 ΧΑΟ 9449 58,17 € 1,00%

Α14 ΧΑΡ 4665 58,16 € 1,00%

Α29 ΚΑΗ 8919 68,13 € 1,00%

Α17 ΧΑΥ 2190 74,39 € 1,00%

Α19 ΧΑΝ 3272 121,79 € 1,00%

Α18 ΧΑΟ 3338 81,36 € 1,00% (α) ΤΡΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ,ΜΑΥΡΙΚΟΣ (ΧΑΥ
3070 - 82,05 € - 0,16% - ΕΔΡΑ:-)

6. Αναδεικνύει τα κάτωθι δρομολόγια, ως άγονα καθώς μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών δεν προέκυψαν προσωρινοί ανάδοχοι, σύμφωνα
με το πρακτικό 1.2/24-08-2020 (ολοκληρώθηκε στις 27-08-2020) της Επιτροπής διενέργειας
του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΣΟΝ

1 Α11 ΑΝΩ ΑΕΤΟΣ-ΑΕΤΟΣ-ΚΑΤΩ ΑΕΤΟΣ-ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ-
ΚΑΡΥΣΤΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 982 ΜΕΓ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

2 Α20
Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ- ΑΙΔΗΨΟΣ-ΑΓΙΟΣ-ΙΣΤΙΑΙΑ-Ν. ΣΙΝΑΣΟΣ-
ΠΕΥΚΙ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ- ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ (ΣΔΕ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ)
& ΕΠΙΣΤΡ. (16:30-20:50)

1130 ΜΕΓ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

3 Α30 ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ -ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 1060 ΜΕΓ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

4 Α5 ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΣΑ-ΠΛΑΚΑΚΙΑ -ΕΡΕΤΡΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 556 ΜΕΓ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

7. Εγκρίνει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο.
8. Εγκρίνει την κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών
δρομολογίων στους προαναφερόμενους (σημείο 6 της παρούσας εισήγησης) προσωρινούς
αναδόχους, βάσει των διατάξεων του αρ. 33 παρ.1 του Ν.4713/2020 (Α΄147).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1082

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση των πρακτικών 2 και 2.2 της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 02/2020 με αρ. πρωτ. 142832/4292/20-07-
2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01)
Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων
Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ,
συνολικού προϋπολογισμού 3.616.736,71 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των
δικαιωμάτων προαίρεσης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 172553/5206/28-
08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

ΑΔΑ: ΨΩ4Μ7ΛΗ-ΡΤΖ
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αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το πρακτικό 2/05-08-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ολοκληρώθηκε στις 26-08-2020)
της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών που αφορά την
αποσφράγιση και έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών της
02/2020 με αρ. πρωτ. 142832/4292/20-07-2020 Πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών
για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020
(20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ
(ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023
με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 3.616.736,71 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος:
95200).

2.Εγκρίνει τους κάτωθι οικονομικούς φορείς των οποίων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν
αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών σύμφωνα με το πρακτικό 2/05-08-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ολοκληρώθηκε
στις 26-08-2020) της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦ.

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1 ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΙΑ ΟΕ Β35 ΙΖΑ 8230 ΔΕΚΤΗ ΕΝ ΜΕΡΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β49

2 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΛΑΜΠΡΟΣ

Β22 ΧΑΟ 8555

ΔΕΚΤΗ

Β23 ΧΑΟ 8555

Β39 ΧΑΥ 1212
Β43 ΧΑΥ 4065
Β46 ΧΑΥ 1212

Β49 ΧΑΥ 4065

3
Κ Τ Ε Λ ΘΗΒΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

Β35 ΒΙΝ 9216

ΔΕΚΤΗ
Β40 ΒΙΝ 9168

Β53 ΒΙΝ 9230

Β54 ΒΙΝ 9231

4 ΚΑΠΠΕΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β13 ΧΑΟ 9930 ΔΕΚΤΗ

5 ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β47 ΧΑΟ 4698 ΔΕΚΤΗ

6 ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Β43 ΧΑΥ 2900

ΔΕΚΤΗ

Β49 ΧΑΥ 2900

ΑΔΑ: ΨΩ4Μ7ΛΗ-ΡΤΖ
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9 ΚΟΛΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β50 ΧΕΖ 4145 ΔΕΚΤΗ

10 ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Β41 ΧΑΥ 3733

ΔΕΚΤΗ

Β53 ΧΑΟ 8846

Β51 ΧΑΟ 5633

Β45 ΧΑΟ 5633

Β36 ΧΑΟ 8308

Β44 ΡΑΖ 3140

Β55 ΧΑΥ 3416

Β40 ΧΑΟ 2400

Β38 ΧΑΥ 3734

Β39 ΧΑΧ 5675

Β37 ΧΑΟ 8308

Β35 ΚΒΤ 1340

Β31 ΧΑΟ 6920

11 ΜΕΙΔΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β22 ΒΙΝ 8540

ΔΕΚΤΗ
Β23 ΒΙΝ 8540

Β40 ΥΡΗ 3434

Β54 ΒΙΜ 9164

12 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β54 ΒΙΝ 9275 ΔΕΚΤΗ

13 ΝΟΝΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ,ΜΙΧΑΗΛ Β48 ΧΑΥ 3080 ΔΕΚΤΗ

15 ΠΕΡΛΕΠΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β13 ΜΙΧ 7544 ΔΕΚΤΗ ΕΝ ΜΕΡΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β14

16 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝ,ΜΕΛΕΤΙΟΣ Β54 ΒΙΡ 1077 ΔΕΚΤΗ

17 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΔΧ
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΡΙΠΟΣ Σ Π Ε

Β35 ΤΑΕ 2336, ΤΑΕ 2416,
ΤΑΕ 2392, ΤΑΕ 2382

ΔΕΚΤΗ
Β42 ΤΑΕ 2314, ΤΑΕ 2421,

ΤΑΕ 2434

Β44 ΤΑΕ 2235, ΤΑΕ 2208,
ΤΑ Ε2428, ΤΑΕ 2333

Β45 ΤΑΕ 2359, ΤΑΕ 2203,
ΤΑΕ 2282

Β51 ΤΑΕ 2359, ΤΑΕ 2203,
ΤΑΕ 2282

18 ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ ΣΙΑ Ε.Ε
Β42 ΒΙΜ 5515

ΔΕΚΤΗΒ54 ΥΤΖ 8552
Β53 ΒΙΝ 9841

ΑΔΑ: ΨΩ4Μ7ΛΗ-ΡΤΖ
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Β49 ΒΙΝ 7901
Β43 ΒΙΡ 1211
Β41 ΒΙΚ 5880
Β40 ΥΤΗ 9871
Β36 ΒΙΝ 7971
Β35 ΒΙΝ 7901

Β47 ΥΤΒ 7725

19
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν ΕΥΒΟΙΑΣ

Β49 ΧΑΡ 7373

ΔΕΚΤΗ ΕΝ ΜΕΡΗ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β9, Β11, Β20,
Β24, Β26

Β23 ΧΑΡ 5383

Β25 ΧΑΡ 8781

Β28 ΧΑΡ 4664

Β22 ΧΑΡ 5998

Β29 ΧΑΟ 8747

Β30 ΧΑΡ 6349

Β32 ΧΑΤ 2600

Β33 ΧΑΥ 3961

Β34 ΧΑΤ 2045

Β43 ΧΑΡ 6060

Β46 ΧΑΟ 5199

Β21 ΧΑΟ 7242

Β48 ΧΑΡ 5110

Β52 ΧΑΥ 3377

Β47 ΧΑΡ 5807

Β10 ΧΑΝ 7878

Β42 ΧΑΡ 5717

Β1 ΧΑΟ 9080

Β2 ΡΝΕ 1762

Β3 ΧΑΡ 5131

Β4 ΧΑΟ 6940

Β5 ΧΑΡ 6565

Β6 ΧΑΟ 7424

Β13 ΧΑΝ 8150

Β12 ΑΧΤ 3920

Β14 ΑΧΤ 3920

Β15 ΧΑΟ 6070

ΑΔΑ: ΨΩ4Μ7ΛΗ-ΡΤΖ
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3.Απορρίπτει τους κάτωθι οικονομικούς φορείς των οποίων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν
μη αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών σύμφωνα με το πρακτικό 2/05-08-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ολοκληρώθηκε
στις 26-08-2020) της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦ.

ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΙΑ
ΟΕ Β49 ΙΖΑ 8230 Το τμήμα Β49 δεν έχει πλάνο

επιστροφής.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΓΙΑ
ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β49

7 ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ,ΣΑΒΒΑΣ

Β54 ΙΤΥ 2640,
ΥΤΒ 5342

Δεν έχει συμπληρωθεί το
πλάνο εκτέλεσης στην Τεχνική
Προσφορά για τα τμήματα Β35,
Β40 και Β54. Δεν υπάρχουν
Υπεύθυνες Δηλώσεις συνοδών
και άλλων οδηγών για το τμήμα
Β41 και Υπεύθυνη Δήλωση
οδηγού για το τμήμα Β50.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Β40 ΙΤΥ 2640,
ΥΤΒ 5342

Β41 ΙΟΥ 3973,
ΒΙΝ 8933

Β50 ΙΟΥ 3973,
ΒΙΝ 8933

Β35 ΒΙΡ 1280,
ΒΙΝ 8001

8 ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ,ΜΙΧΑΗΛ
Β50 ΒΙΡ 1312,

ΙΜΡ 6435 Για τα τμήματα Β40 και Β50 δεν
υπάρχουν Υπεύθυνες
Δηλώσεις οδηγών.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
Β40 ΒΙΡ 1312,

ΙΜΡ 6435

14 ΠΑΠΑΝΕΣΤΗΣ Α
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Β40 ΧΑΧ 1670
Δεν έχει συμπληρώσει στην
τεχνική πρόσφορα αναλυτικό
πλάνο εκτέλεσης έναρξης
δρομολογίων. Απαιτούνται
τουλάχιστον 4 συνοδοί
σύμφωνα με το ωράριο
εκτέλεσης των δρομολογίων
έχουν κατατεθεί Υπ. Δηλ παρ
1.3.1.3 για 3 συνοδούς και για
2 συνοδούς ελλείπεις
δηλώσεις.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Β39 ΙΤΥ 2447

Β35 ΙΤΥ 2447

Β42 ΧΑΑ 2530

Β46 ΧΑΥ 1860

Β49 ΙΤΥ 2447

Β51 ΧΑΑ 2530

Β52 ΧΑΧ 1414

Β1 ΧΑΧ 1414

15 ΠΕΡΛΕΠΕΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β14 ΙΜΧ 8134

Για το τμήμα Β14 έχει δηλώσει
το όχημα ΙΜΧ 8134 με στοιχεία
ιδιοκτήτη τον ίδιο με
συμβολαιογραφικό
προσύμφωνο αγοροπωλησίας
από ΧΑΜΑΚΙΩΤΗ ΑΕ και για

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΓΙΑ
ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β14

Β16 ΧΑΝ 8355

Β17 ΧΑΡ 6555

Β18 ΧΑΡ 3888

Β19 ΧΑΡ 4450

Β7 ΧΑΡ 5111

ΑΔΑ: ΨΩ4Μ7ΛΗ-ΡΤΖ
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τον οποίο ζητήθηκαν
διευκρινίσεις ως προς το
ιδιοκτησιακό καθεστώς με το
από 07/08/2020 έγγραφό μας,
διαπιστώθηκε ότι σύμφωνα με
τις διευκρινήσεις, τα
κατατεθέντα έγγραφα καθώς
την ισχύουσα νομοθεσία όπου
σύμφωνα με τα α) ΦΕΚ
284Α/27-09-1977, Ν.Δ.
711/1977 «Περί ειδικών
τουριστικών λεωφορείων»
Άρθρα 4 και 6 και β) ΦΕΚ
183Α/10-08-1979, Ν.Δ.
954/1979 «Περί του χρόνου
εκδόσεως της κατά το άρθρο
80 του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας νέας άδειας
κυκλοφορίας κατά την αλλαγήν
κατόχου αυτοκινήτου οχήματος
ή μοτοσυκλέτας» Άρθρα 1 και 2
ο οικονομικός φορέας θα
έπρεπε μετά την σύνταξη του
πωλητηρίου συμβολαίου στις
2012, με το οποίο του
μεταβιβάζεται και
παραχωρείται το εν λόγο
λεωφορείο κατά χρήση από την
πωλήτρια εταιρεία, να
προχωρήσει εντός ενός μήνα
στην έκδοση αδείας
κυκλοφορίας στο όνομά του
από την οικεία Δ/νση
Μεταφορών όπου υπάγεται η
έδρα του

19

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν
ΕΥΒΟΙΑΣ

Β24 ΧΑΡ 7888

Για τα τμήματα Β9 και Β11 δεν
έχει προσκομίσει τις Υπεύθυνες
Δηλώσεις σχετικά με
απαιτούμενα ιατρικά
πιστοποιητικά υγείας των
οδηγών Λεωφορείων σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 8
της υπ’ αριθμ.
Α3/ΟΙΚ.50984/7947/13 (ΦΕΚ
Β’ 3056) Υπουργικής
Απόφασης και αντί αυτού έχει
προσκομίσει Υπεύθυνες
Δηλώσεις για οδηγούς Ε.Δ.Χ.
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
υπ’ αριθμ. Α 79574/5488/16
(ΦΕΚ Β’ 4587/27.12.2017)
Υπουργική Απόφαση, όπως
υποχρεωτικά ορίζεται στην
παρ. 1.3.1 της 02/2020
πρόσκλησης με αρ. πρωτ.
42832/4292/20-07-2020. Για τα
τμήματα Β20, Β24 και Β26
όπου ζητήθηκαν διευκρινίσεις
ως προς το πλάνο εκτέλεσης
των δρομολογίων με το από
07/08/2020 έγγραφο της
επιτροπής διαπιστώθηκε ότι
σύμφωνα με τις διευκρινήσεις,
οι αποκλείσεις στις δηλωθείσες
ώρες άφιξης στις σχολικές
μονάδες δεν δικαιολογούνται
από την απόσταση μεταξύ των
εκάστοτε σχολικών μονάδων
για τα ανωτέρω τμήματα.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΓΙΑ
ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β9,
Β11, Β20, Β24, Β26

Β26 ΙΝΚ 6688

Β11 ΧΑΡ 6085

Β9 ΧΑΑ 1366

Β20 ΧΑΧ 1707

4.Εγκρίνει το πρακτικό 2.2/27-08-2020 (ολοκληρώθηκε στις 28-08-2020) της Επιτροπής
διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών το οποίο αφορά την αποσφράγιση
και έλεγχο των Οικονομικών Προσφορών της 02/2020 με αρ. πρωτ. 142832/4292/20-07-2020
Πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα
πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω
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ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη
2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού
3.616.736,71 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α
Συστήματος: 95200).

5.Αναδεικνύει τους κάτωθι οικονομικούς φορείς, των οποίων οι οικονομικές προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, ως προσωρινούς
αναδόχους, σύμφωνα με το πρακτικό 2.2/27-08-2020 (ολοκληρώθηκε στις 28-08-2020) της
Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών
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ΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(ΑΡ.ΚΥΚΛ. - ΤΙΜΗ - ΕΚΠΤΩΣΗ - ΕΔΡΑ)

1 9
ΚΟΛΤΣΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,ΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β50 ΧΕΖ 4145 84,66 € 6,00%

2 10

ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Β36 ΧΑΟ 8308 88,43 € 27,00% (α) ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ ΣΙΑ Ε.Ε (ΒΙΝ 7971 - 100,55 € -
17,00% - ΕΔΡΑ:-)

Β37 ΧΑΟ 8308 20,38 € 4,99%

Β38 ΧΑΥ 3734 40,33 € 5,99%

Β39 ΧΑΧ 5675 27,58 € 22,00% (α) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΛΑΜΠΡΟΣ (ΧΑΥ
1212 - 33,95 € - 3,99% - ΕΔΡΑ:-)

Β40 ΧΑΟ 2400 93,28 € 28,00%

(α) ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ ΣΙΑ Ε.Ε (ΥΤΗ 9871 - 94,58 € -
27,00% - ΕΔΡΑ:-),
(β) ΜΕΙΔΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΥΡΗ
3434 - 107,53 € - 17,00% - ΕΔΡΑ:-),
(γ) Κ Τ Ε Λ ΘΗΒΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΒΙΝ 9168 -
116,60 € - 10,00% - ΕΔΡΑ:-)

Β41 ΧΑΥ 3733 82,92 € 26,00% (α) ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ ΣΙΑ Ε.Ε (ΒΙΚ 5880 - 99,73 € -
11,00% - ΕΔΡΑ:-)

Β31 ΧΑΟ 6920 40,33 € 12,36%

Β55 ΧΑΥ 3416 77,06 € 10,00%

3 13
ΝΟΝΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ,ΜΙΧΑ
ΗΛ

Β48 ΧΑΥ 3080 42,69 € 0,49%

(α) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν ΕΥΒΟΙΑΣ (ΧΑΡ 5110 -
42,90 € - 0,00% - ΕΔΡΑ:-)

4 15
ΠΕΡΛΕΠΕΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΠΑΝΑ
ΓΙΩΤΗΣ

Β11 ΙΤΧ 7436 38,18 € 11,00%

5 17

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΔΧ
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΕΥΡΙΠΟΣ Σ Π Ε

Β35

ΤΑΕ 2336,
ΤΑΕ 2416,
ΤΑΕ 2392,
ΤΑΕ 2382

109,26 € 30,00%

(α) ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΒΤ 1340 - 110,82 € -
29,00% - ΕΔΡΑ:-),
(β) ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ ΣΙΑ Ε.Ε (ΒΙΝ 7901 - 123,30 € -
21,00% - ΕΔΡΑ:-),
(γ) ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΙΑ ΟΕ (ΙΖΑ 8230 -
124,86 € - 20,00% - ΕΔΡΑ:-),
(δ) Κ Τ Ε Λ ΘΗΒΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΒΙΝ 9216 -
129,55 € - 17,00% - ΕΔΡΑ:-)

Β42
ΤΑΕ 2314,
ΤΑΕ 2421,
ΤΑΕ 2434

121,73 € 27,00%

(α) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν ΕΥΒΟΙΑΣ (ΧΑΡ 5717 -
125,07 € - 25,00% - ΕΔΡΑ:-),
(β) ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ ΣΙΑ Ε.Ε (ΒΙΜ 5515 - 148,42 € -
11,00% - ΕΔΡΑ:-)
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Β44

ΤΑΕ 2235,
ΤΑΕ 2208,
ΤΑ Ε2428,
ΤΑΕ 2333

69,58 € 11,00%
(α) ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΡΑΖ 3140 - 57,85 € -
26,00% - ΕΔΡΑ:-)

Β45
ΤΑΕ 2359,
ΤΑΕ 2203,
ΤΑΕ 2282

61,07 € 30,00%
(α) ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΟ 5633 - 64,56 € -
26,00% - ΕΔΡΑ:-)

Β51
ΤΑΕ 2359,
ΤΑΕ 2203,
ΤΑΕ 2282

31,95 € 4,00%
(α) ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΟ 5633 - 32,95 € - 0,99%
- ΕΔΡΑ:-)

6 18 ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ ΣΙΑ
Ε.Ε

Β43 ΒΙΡ 1211 124,77 € 27,00%

(α) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν ΕΥΒΟΙΑΣ (ΧΑΡ 6060 -
128,19 € - 25,00% - ΕΔΡΑ:-),
(β) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΛΑΜΠΡΟΣ (ΧΑΥ
4065 - 136,74 € - 20,00% - ΕΔΡΑ:-),
(γ) ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΧΑΥ
2900 - 149,81 € - 12,35% - ΕΔΡΑ:-)

Β53 ΒΙΝ 9841 70,52 € 31,00%

(α) ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΟ 8846 - 74,61 € -
27,00% - ΕΔΡΑ:-),
(β) Κ Τ Ε Λ ΘΗΒΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΒΙΝ 9230 -
99,13 € - 3,00% - ΕΔΡΑ:-)

Β54 ΥΤΖ 8552 113,52 € 45,00%

(α) ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝ,ΜΕΛΕΤΙΟΣ (ΒΙΡ 1077 -
132,10 € - 36,00% - ΕΔΡΑ:-),
(β) ΜΕΙΔΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΒΙΜ 9164
- 134,16 € - 35,00% - ΕΔΡΑ:-),
(γ) Κ Τ Ε Λ ΘΗΒΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΒΙΝ 9231 -
144,48 € - 30,00% - ΕΔΡΑ:-),
(δ) ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΒΙΝ
9275 - 158,93 € - 23,00% - ΕΔΡΑ:-)

7 19

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ Ν
ΕΥΒΟΙΑΣ

Β1 ΧΑΟ 9080 21,25 € 0,93%

Β2 ΡΝΕ 1762 42,90 € 0,00%

Β3 ΧΑΡ 5131 46,20 € 0,00%

Β4 ΧΑΟ 6940 44,55 € 10,00%

Β5 ΧΑΡ 6565 49,34 € 10,00%

Β6 ΧΑΟ 7424 38,61 € 10,00%

Β7 ΧΑΡ 5111 38,61 € 10,00%

Β10 ΧΑΝ 7878 50,54 € 0,00%

Β12 ΑΧΤ 3920 42,90 € 0,00%

Β13 ΧΑΝ 8150 163,04 € 10,00%

(α) ΠΕΡΛΕΠΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΜΙΧ
7544 - 168,48 € - 7,00% - ΕΔΡΑ:-),
(β) ΚΑΠΠΕΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΧΑΟ 9930
- 169,90 € - 6,22% - ΕΔΡΑ:-)

Β14 ΑΧΤ 3920 21,45 € 0,00%

Β15 ΧΑΟ 6070 42,90 € 0,00%

Β16 ΧΑΝ 8355 41,26 € 0,00%

Β17 ΧΑΡ 6555 49,60 € 0,00%

Β18 ΧΑΡ 3888 83,22 € 0,00%
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Β19 ΧΑΡ 4450 42,90 € 0,00%

Β21 ΧΑΟ 7242 21,45 € 0,00%

Β22 ΧΑΡ 5998 46,99 € 25,00%
(α) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΛΑΜΠΡΟΣ (ΧΑΟ
8555 - 55,79 € - 10,95% - ΕΔΡΑ:-),
(β) ΜΕΙΔΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΒΙΝ 8540
- 60,77 € - 3,00% - ΕΔΡΑ:-)

Β23 ΧΑΡ 5383 69,66 € 25,00%

(α) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΛΑΜΠΡΟΣ (ΧΑΟ
8555 - 82,66 € - 11,00% - ΕΔΡΑ:-),
(β) ΜΕΙΔΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΒΙΝ 8540
- 90,09 € - 3,00% - ΕΔΡΑ:-)

Β25 ΧΑΡ 8781 42,90 € 0,00%

Β28 ΧΑΡ 4664 44,42 € 0,00%

Β29 ΧΑΟ 8747 58,36 € 0,00%

Β30 ΧΑΡ 6349 42,90 € 0,00%

Β32 ΧΑΤ 2600 42,90 € 0,00%

Β33 ΧΑΥ 3961 42,90 € 0,00%

Β34 ΧΑΤ 2045 42,90 € 0,00%

Β46 ΧΑΟ 5199 125,13 € 24,00% (α) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΛΑΜΠΡΟΣ (ΧΑΥ
1212 - 128,42 € - 22,00% - ΕΔΡΑ:-)

Β47 ΧΑΡ 5807 124,87 € 37,00%

(α) ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ ΣΙΑ Ε.Ε (ΥΤΒ 7725 - 144,69 € -
27,00% - ΕΔΡΑ:-),
(β) ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΧΑΟ
4698 - 162,52 € - 18,00% - ΕΔΡΑ:-)

Β49 ΧΑΡ 7373 62,86 € 12,00%

(α) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΛΑΜΠΡΟΣ (ΧΑΥ
4065 - 63,57 € - 11,00% - ΕΔΡΑ:-),
(β) ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ ΣΙΑ Ε.Ε (ΒΙΝ 7901 - 66,43 € -
7,00% - ΕΔΡΑ:-),
(γ) ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΧΑΥ
2900 - 70,72 € - 0,99% - ΕΔΡΑ:-)

Β52 ΧΑΥ 3377 59,28 € 25,00%

6.Αναδεικνύει τα κάτωθι δρομολόγια, ως άγονα καθώς μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών δεν προέκυψαν προσωρινοί ανάδοχοι, σύμφωνα
με το πρακτικό 2.2/27-08-2020 (ολοκληρώθηκε στις 28-08-2020) της Επιτροπής διενέργειας
του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΣΟΝ

1 Β20 ΠΛΑΤΑΝΑ-ΠΑΡ. ΚΥΜΗΣ -ΚΥΜΗ & ΕΠΙΣΤΡ. 968 ΜΙΚ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

2 Β24 ΚΟΣΚΙΝΑ-ΑΛΩΝΙΑ-ΚΡΙΕΖΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 1081 ΜΙΚ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

3 Β26 ΜΑΛΕΤΙΑΝΟΙ-ΒΙΤΑΛΑ-ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ -ΚΑΛΗΜΕΡΙΑΝΟΙ-ΚΥΜΗ &
ΕΠΙΣΤΡ. 1102 ΜΙΚ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

4 Β27 ΜΙΣΟΚΑΜΠΟΣ-ΚΥΜΗ & ΕΠΙΣΤΡ. 1114 ΜΙΚ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

5 Β8 ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΥΡΓΑΚΙ-ΚΑΝΑΛΙΑ)-ΑΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΓΥΜΝΟΥ)-ΓΥΜΝΟ 1155 ΜΙΚ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

6 Β9 ΚΑΜΑΤΡΙΑΔΕΣ-ΓΑΛΑΤΣΑΔΕΣ-ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ-ΙΣΤΙΑΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ.
(ΤΡ,ΤΕ,ΠΕ) 160 ΜΙΚ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

7.Εγκρίνει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο.
8.Εγκρίνει την κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών
δρομολογίων στους προαναφερόμενους (σημείο 6 της παρούσας εισήγησης) προσωρινούς
αναδόχους, βάσει των διατάξεων του αρ. 33 παρ.1 του Ν.4713/2020 (Α΄147).
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1083

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση των πρακτικών 3 και 3.2 της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 03/2020 με αρ. πρωτ. 144143/4320/21-07-
2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8
ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01)
Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων
Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ,
συνολικού προϋπολογισμού 302.912,01 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των
δικαιωμάτων προαίρεσης

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
172523/5205/28-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το πρακτικό 3/06-08-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) της Επιτροπής διενέργειας του
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών που αφορά την αποσφράγιση και έλεγχο των
Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών της 03/2020 με αρ. πρωτ.
144143/4320/21-07-2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Γ
«ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-
06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων
Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για
τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού
προϋπολογισμού 302.912,01 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων
προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 95261).
2.Εγκρίνει τους κάτωθι οικονομικούς φορείς των οποίων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν
αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών σύμφωνα με το πρακτικό 3/06-08-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) της Επιτροπής
διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦ.

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ4 ΤΑΕ 2436
ΔΕΚΤΗ ΕΝ ΜΕΡΗ.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ
ΤΜΗΜΑ Γ3

2 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΔΧ
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΡΙΠΟΣ Σ Π Ε Γ11 ΤΑΕ 2228

ΤΑΕ 2337
ΔΕΚΤΗ

3
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν ΕΥΒΟΙΑΣ

Γ1 ΧΑΟ 6950

ΔΕΚΤΗ

Γ2 ΧΑΤ 2376
Γ7 ΧΑΥ 3800
Γ4 ΧΑΤ 2150
Γ5 ΧΑΡ 5888
Γ8 ΧΑΥ 3000
Γ9 ΧΑΡ 4410

3.Απορρίπτει τον κάτωθι οικονομικό φορέα του οποίου η τεχνική προσφορά κρίθηκε μη
αποδεκτή κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
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προσφορών σύμφωνα με το πρακτικό 3/06-08-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) της Επιτροπής
διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦ.

ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Γ3 ΤΑΕ 2436

Για τμήμα Γ3 δεν τηρείτε το
ισχύων θεσμικό πλαίσιο

περί της έδρας –
διοικητικής μονάδος, αφού

σύμφωνα με την viii)
δήλωση στην Τεχνική
Προσφορά το ΤΑΞΙ με
αριθμ. κυκλοφορίας ΤΑΕ
2436 έχει ως έδρα την
Μακρυκάπα Ευβοίας.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΓΙΑ
ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ3

4.Εγκρίνει το πρακτικό 3.2/25-08-2020 (ολοκληρώθηκε στις 27-08-2020) της Επιτροπής
διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών που αφορά την αποσφράγιση και
έλεγχο των Οικονομικών Προσφορών της 03/2020 με αρ. πρωτ. 144143/4320/21-07-2020
πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» στα
πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη
2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού
302.912,01 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α
Συστήματος: 95261).
5.Αναδεικνύει τους κάτωθι οικονομικούς φορείς, των οποίων οι οικονομικές προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, ως προσωρινούς
αναδόχους, σύμφωνα με το πρακτικό 3.2/25-08-2020 (ολοκληρώθηκε στις 27-08-2020) της
Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών

Α/
Α
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ΙΘ
Μ
Ο
Σ

ΠΡ
Ο
ΣΦ

Ο
ΡΑ

Σ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΤΜ
ΗΜ

Α

ΑΡ
ΙΘ
Μ
Ο
Σ

ΚΥ
ΚΛ

Ο
Φ
.

ΤΙ
Μ
Η

ΠΡ
Ο
ΣΦ

Ο
ΡΑ

Σ

ΕΚ
ΠΤ

Ω
ΣΗ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ / ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(ΑΡ.ΚΥΚΛ. - ΤΙΜΗ - ΕΚΠΤΩΣΗ - ΕΔΡΑ)

1 1 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ4 ΤΑΕ 2436 18,83 € 4,99%

(α) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν ΕΥΒΟΙΑΣ (ΧΑΤ 2150 - 19,82
€ - 0,00% - ΕΔΡΑ:-)

2 2

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΔΧ
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΕΥΡΙΠΟΣ Σ Π Ε

Γ11 ΤΑΕ 2228,
ΤΑΕ 2337 21,32 € 0,00%

3 3

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν
ΕΥΒΟΙΑΣ

Γ1 ΧΑΟ 6950 48,30 € 0,00%

Γ2 ΧΑΤ 2376 18,16 € 0,00%

Γ7 ΧΑΥ 3800 22,64 € 0,00%
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Γ5 ΧΑΡ 5888 28,98 € 0,00%

Γ8 ΧΑΥ 3000 11,18 € 0,00%

Γ9 ΧΑΡ 4410 41,16 € 0,00%

6.Αναδεικνύει τα κάτωθι δρομολόγια, ως άγονα καθώς μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών δεν προέκυψαν προσωρινοί ανάδοχοι, σύμφωνα
με το πρακτικό 3.2/25-08-2020 (ολοκληρώθηκε στις 27-08-2020) της Επιτροπής διενέργειας
του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΣΟΝ

1 Γ10 ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΚΑΜΠΟΣ-ΣΠΗΛΙΕΣ (ΟΛΟ) 522 ΤΑΞΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 4ων ΘΕΣΕΩΝ

2 Γ3 ΣΤΡΟΠΩΝΕΣ-ΨΑΧΝΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 1005 ΤΑΞΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 4ων ΘΕΣΕΩΝ

3 Γ6 ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΛΜΥΡ.-ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 318 ΤΑΞΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 4ων ΘΕΣΕΩΝ

7.Εγκρίνει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο.
8.Εγκρίνει την κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών
δρομολογίων στους προαναφερόμενους (σημείο 6 της παρούσας εισήγησης) προσωρινούς
αναδόχους, βάσει των διατάξεων του αρ. 33 παρ.1 του Ν.4713/2020 (Α΄147).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1084

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση των δρομολογίων
Μεταφοράς Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, σε
εφαρμογή του άρθρου 33 του Ν. 4713/2020.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
174120/5416/31-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της
Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Αναδεικνύει ως προσωρινούς αναδόχους για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς
Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του
άρθρου 33 του Ν. 4713/2020, μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την υπογραφή
των οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι τις 30.6.2021, στα πλαίσια
εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) από τη Π.Ε. Φθιώτιδας με τη χρήση
του ΕΣΗΔΗΣ για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ » και της με αρ. πρωτ. 139891/4542/15-07-
2020 1ης πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών (ΑΔΑΜ: 20PROC007031858
2020-07-15)», όπως απεικονίζονται στον κάτωθι πίνακα:

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

-1- ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2%
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-2-

ΜΠΕΚΕΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 14%

-3- ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3%

-4- ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5%

-5- ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
11%

-6- ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3%

-7- ΚΤΕΛ ΑΣΤIKΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
17%

-8- ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2%

-9- ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3%

-10- ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
11%

- 11-
ΓΚΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 31%

-12- ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

27%

-13- ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4%

-14- ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
6%

ΑΔΑ: ΨΩ4Μ7ΛΗ-ΡΤΖ
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-16-
ΑΦΟΙ ΔΡΟΣΟΥ ΟΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ 41%

-17- ΣΤΕΡΓΙΟΥ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
41%

-18- Χ ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟE
16%

-19-
ΑΦΟΙ ΔΡΟΣΟΥ ΟΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ

26%

-20-
ΣΤΕΡΓΙΟΥ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

37%

-21- ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,,ΖΗΣΗΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 22%

-22- ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

21%

-23- ΓΚΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
51%

-24- ΓΚΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 41%

-25- ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,,ΖΗΣΗΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7%

-26-
ΓΑΛΑΝΗΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45%

-27-
ΓΑΛΑΝΗΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55%

ΑΔΑ: ΨΩ4Μ7ΛΗ-ΡΤΖ
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-28- ΚΤΕΛ ΑΣΤIKΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

19%

-29-
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
1%

-30-
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,,ΣΕΡΑΦΕΙΜ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

1%

-31-
ΖΑΧΟΣ,,ΗΛΙΑΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1%

-32-
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ

1%

-33-
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
1%

-34-

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 1%

-35-
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
1%

-36-
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
1%

-37-
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
1%

-38-
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
1%

-39-
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
1%

-40-
ΤΕΜΠΛΑΛΕΞΗ,,ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1%

-41- ΚΑΡΑΜΠΑΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1%

-42- ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1%

ΑΔΑ: ΨΩ4Μ7ΛΗ-ΡΤΖ
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-43- ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΗΛΙΑΣ 1%

-44-
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ,,ΣΠΥΡΙΔΩΝ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1%

-45- ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1%

-46- ΚΑΜΗΤΣΟΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 12%

-47- ΑΛΑΜΑΝΗΣ,,ΗΛΙΑΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1%

-48- ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1%

-49- ΛΕΝΤΑΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1%

-50- ΚΟΓΙΑΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΣΤΑΥΡΟΣ 1%

-52- ΠΟΛΙΤΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1%

-54-
ΜΙΧΑΗΛ,,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 22%

-55- ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1%

-56- ΦΛΩΡΟΣ,,ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1%

-57- ΛΥΚΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1%

-58- ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
22%

-59- ΜΙΧΑΗΛ,,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1%

-60- ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1%

-61- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΓΙΑΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1%

ΑΔΑ: ΨΩ4Μ7ΛΗ-ΡΤΖ
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-62- ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1%

-63- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1%

-64- ΚΑΚΑΤΣΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1%

-65- ΚΑΛΥΒΑΣ,,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16%

-66- ΜΙΧΑΗΛ,,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1%

-67- ΛΥΚΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1%

-68- ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1%

-69- ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1%

-70- ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1%

-71- ΡΑΠΤΗ,,ΑΘΑΝΑΣΙΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1%

-72- ΡΑΠΤΗ,,ΑΘΑΝΑΣΙΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1%

-73- ΚΙΛΤΣΟΠΟΥΛΟΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 1%

-74- ΚΙΛΤΣΟΠΟΥΛΟΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 1%

-76-
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ,,ΙΩΑΝΝΑ,ΘΩΜΑΣ 31%

-77- ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ,,ΙΩΑΝΝΑ,ΘΩΜΑΣ 31%

-78- ΜΟΣΧΟΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 1%

-79- ΜΟΣΧΟΣ,,ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1%

-80- ΧΑΝΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1%

-81- ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ,,ΑΝΔΡΕΑΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1%

-82- ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ,,ΚΩΝΣΤ,ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 2%

-83- ΤΣΙΛΟΦΥΤΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ 1%

ΑΔΑ: ΨΩ4Μ7ΛΗ-ΡΤΖ
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-84-
ΚΑΣΤΑΝΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΛΕΩΝΙΔΑΣ

1%

-85- ΚΑΣΤΑΝΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1%

-86- ΣΤΑΘΑΡΑΣ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 1%

-87-
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2%

-88- ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40%

-89- ΣΤΑΜΕΛΟΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2%

-91- ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗΣ,,ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1%

-93- ΑΡΧΑΝΙΩΤΗΣ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1%

-94- ΠΑΠΑΔΑΜ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ
27%

-95- ΣΤΑΜΕΛΟΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2%

-96-
ΣΤΑΜΕΛΟΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

2%

-97- ΚΑΜΑΡΑΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 2%

-98- ΚΑΜΑΡΑΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 2%

-99-
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ

2%

-100- ΠΑΠΑΧΟΥΛΙΑΡΑΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 2%

-101- ΦΟΡΤΑΤΟΣ,,ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΘΩΜΑΣ 0,5%

-102- ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1%

-103- ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 39%

ΑΔΑ: ΨΩ4Μ7ΛΗ-ΡΤΖ



31/77

-104- ΚΟΝΤΟΥΝΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ
52%

-105- ΦΟΡΤΑΤΟΣ,,ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΘΩΜΑΣ 0,5%

-106- ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΕΜΜΑΝΟΥΗ 17%

-107- ΡΕΝΤΙΦΗ,,ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1%

-108- ΦΙΝΕ,,ΖΩΗ,ΙΩΑΝΝΗΣ 2%

-110- ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΕΜΜΑΝΟΥΗ 25%

-111- ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟ 1%

-112- ΚΑΛΑΜΒΟΚΗΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΛΟΥΚΑΣ 1%

-113- ΚΑΛΑΜΒΟΚΗΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΛΟΥΚΑΣ
8%

-114- ΦΟΡΤΑΤΟΣ,,ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΘΩΜΑΣ 0,5%

-115- ΒΑΓΙΑ,,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3%

-116- ΒΑΓΙΑ,,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

36%

-117- ΓΚΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 11%

-118- ΠΑΛΗΑΛΕΞΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1%

-119- ΠΑΛΗΑΛΕΞΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
36%

-120- ΓΕΡΟΥΛΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1%

ΑΔΑ: ΨΩ4Μ7ΛΗ-ΡΤΖ
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-121- ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ,,ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1%

-122- ΚΟΓΙΩΝΟΣ,,ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ,ΛΟΥΚΑΣ
45%

-123- ΓΚΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
26%

-124- ΚΑΣΤΑΝΑ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35%

-125- ΜΠΕΛΛΟΣ,,ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5%

-126- ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΘΩΜΑΣ 1%

-127- ΛΥΚΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1%

-128- ΚΑΣΤΑΝΑ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2%

-129- ΠΛΑΤΑΝΟΣ,,ΣΠΥΡΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ 47%

-130- ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ,,ΠΑΝΤΕΛΗΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ
54%

-131- ΑΧΜΑΤΙΩΤΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΘΩΜΑΣ 1%

-132- ΠΛΑΤΑΝΟΣ,,ΣΠΥΡΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2%

-133- ΚΑΡΑΚΟΒΟΥΝΗΣ,,ΑΝΔΡΕΑΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1%

-135- ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ,,ΣΟΦΙΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1%

-137- ΚΑΡΑΚΟΒΟΥΝΗΣ,,ΑΝΔΡΕΑΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1%

-138- ΓΙΑΝΚΑ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,ΜΕΛΕΤΗΣ 1%

-139- ΚΑΣΤΑΝΑ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2%

-140- ΒΑΓΙΑ,,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 46%
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1085

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 8 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την
«ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021, 2021-2022 & 2022-
2023», με την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), συνολικού
προϋπολογισμού 12.863.805,46€ με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα
προαίρεσης 30% με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή - (Αριθμ. Διακήρυξης
10/94449/3454/5-5-2020).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
174036/5406/31-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου 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 υπ’ αριθμ. 8/31-08-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης
προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023» με την Εφαρμογή Δυναμικού
Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), συνολικού προϋπολογισμού 12.863.805,46€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και δικαιωμάτων προαίρεσης 30%, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής ανά
ομάδα δρομολογίων ή ανά δρομολόγιο της εκάστοτε πρόσκλησης υποβολής προσφορών,
που αφορά στην αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής στον εν θέματι διαγωνισμό.
2. Αποδέχεται και εγγράφει τον αναφερόμενο οικονομικό φορέα στο Δυναμικό Σύστημα
Αγορών (ΔΣΑ) για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021, 2021-
2022 & 2022-2023», όπως παρατίθενται στον κατωτέρω Πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ Δ.Σ.Α.

Ο συγκεκριμένος υποψήφιος οικονομικός φορέας, σύμφωνα και με το ανωτέρω σκεπτικό,
υπέβαλλε πλήρη δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους όρους της διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1086

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 30/25-08-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 30/25-08-2020 πρακτικό συνεδρίασής
της.

-141- Χ. ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
19%

Α/Α Προμηθευτής Αριθμός
απάντησης Ώρα απάντησης

1 ΚΑΤΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 187040 25/08/2020, 17:11:55
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1087

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΘΕΜΑ 2ο: Πρόσληψη προσωπικού (ΔΕ Οδηγών) για την αντιμετώπιση του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊου COVID 19.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
169720/2874/25-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρόνας επεσήμανε “Συμφωνούμε με την πρόσληψη Οδηγών στην Αυτοτελή Διεύθυνση
Πολιτικής Προστασίας, για την κάλυψη σε 24ωρη βάση των αναγκών που υπάρχουν.
Αυτή την περίοδο αφορούν την μεταφορά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων προς τα ξενοδοχεία
καραντίνας, καθώς και των ασυμπτωματικών επιβεβαιωμένων κρουσμάτων από τα
Νοσοκομεία και Κ. Υ , προς τους ιδιωτικούς χώρους καραντίνας στην περιοχή μας, σύμφωνα
με τις οδηγίες και τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα αντιμετώπισης.
Δεν έχουμε αντίρρηση στις συγκεκριμένες προσλήψεις, που πρέπει να έχουν όμως μόνιμο
χαρακτήρα μια και υπάρχουν μόνιμες ανάγκες μετακινήσεων….. Πρέπει να συμπληρώνουν τα
κενά σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.
Συνεπώς η πρόταση θεωρούμε πως είναι λειψή και ανεπαρκής…… πως δεν καλύπτει τις
πραγματικές ανάγκες….
Για αυτό….. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ.”

Ο κ. Δούρος ψήφισε υπέρ επισημαίνοντας ότι θα μπορούσε η σύμβαση να είναι εξάμηνη.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε υπέρ με την παρατήρηση ότι θα μπορούσε ο
προγραμματισμός που έγινε από την Περιφέρεια να αφορούσε μεγαλύτερο αριθμό ατόμων
καθώς και μεγαλύτερη διάρκεια σύμβασης.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων κλάδου ΔΕ Οδηγών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών και με ημερομηνία σύναψης των
συμβάσεων μέχρι και 13/9/2020, στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, για την
κάλυψη σε
24ωρη βάση των αναγκών μεταφοράς επιβεβαιωμένων κρουσμάτων προς τα ξενοδοχεία
καραντίνας, που έχουν ορισθεί σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας,
καθώς και των ασυμπτωματικών επιβεβαιωμένων κρουσμάτων από τα Νοσοκομεία και Κ. Υ
της
Π.Στ.Ε., προς τους ιδιωτικούς χώρους καραντίνας σε όλη την χωρική αρμοδιότητα της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις οδηγίες και τα ισχύοντα υγειονομικά
πρωτόκολλα αντιμετώπισης και περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19, ως
εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων κατηγορίας Β΄ ( ΙΧΕ) Δύο (2)

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1088

ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση απευθείας αγορά ακινήτου (διατηρητέου κτιρίου) στην περιοχή
Χάρμαινας στην Άμφισσα χωρίς δημοπρασία Π.Ε. Φωκίδας.
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
169591/2812/25-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας ήδη έχει αγοράσει δύο κτίρια και
προτίθεται να προβεί στην αγορά τρίτου διατηρητέου κτιρίου στην περιοχή της ΧΑΡΜΑΙΝΑΣ,
που είναι παλαιό βυρσοδεψείο εμβαδού 81,54 τ.μ.
Είναι το τρίτο στη σειρά κτίριο, με τα ήδη αγορασθέντα, τα οποία αποτελούν ένα ενιαίο
ακίνητο.
Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη διαδικασία απευθείας αγοράς ακινήτου (διατηρητέου κτιρίου) στην περιοχή της
Χάρμαινας στην Άμφισσα (εμβαδού 81,54 τ.μ.) ως μοναδικού προσφερόμενου, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 242/96.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1089

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 4ο: Επικύρωση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 167650/2876/21-8-2020 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού, με θέμα: «Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 2/20-8-
2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης για τις διαδικασίες σύναψης των
συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευρυτανίας που θα προκύψουν κατά τα σχολικά
έτη 2020-2021 για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων
σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2020-2021 τόσο για
τα άγονα όσο και για τα νέα δρομολόγια που προέκυψαν» και αφορά την αποσφράγιση των
Δικαιολογητικών Συμμετοχής –Τεχνικών Προσφορών και των Οικονομικών Προσφορών
αντίστοιχα

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
169755/2893/25-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ευρυτανίας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. πρωτ. 167650/2876/21-8-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Στ.
Ελλάδας, κ. Φάνη Χ. Σπανού που αφορά:

1. Την έγκριση του υπ΄ αριθμ. 2/20-8-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας
/Αξιολόγησης για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της
Π.Ε. Ευρυτανίας που θα προκύψουν κατά τα σχολικά έτη 2020-2021 για τον
Συνοπτικό Διαγωνισμό για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2020-2021 τόσο για τα
άγονα όσο και για τα νέα δρομολόγια που προέκυψαν» και αφορά την αποσφράγιση
των Δικαιολογητικών Συμμετοχής –Τεχνικών Προσφορών και των Οικονομικών
Προσφορών αντίστοιχα

2. Την αποδοχή της προσφοράς και τη συνέχιση του διαγωνισμού για τα τμήματα/
δρομολόγια Δ.2, Δ.3, Δ.4, Δ.5, Δ.7, Δ.8, Δ.11, Δ.12, Δ.13, Δ.14, Δ.15 όπως
αναφέρεται αναλυτικά στο συνημμένο πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, ο οποίος
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

3. Την επανάληψη του διαγωνισμού για τα τμήματα/δρομολόγια για τα οποία δεν
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κατατέθηκαν προσφορές, δηλαδή για τα δρομολόγια Δ.1, Δ.6, Δ.9 & Δ.10 για τα
οποία ο διαγωνισμός απέβη άγονος.

4. Την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού, με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, τον παρακάτω οικονομικό φορέα ανά
Τμήμα/Δρομολόγιο και για όλα τα προσφερόμενα Τμήματα-Δρομολόγια όπως
αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ, ο οποίος
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1090

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας υποβολής του Πιστοποιητικού Ποινικού
Μητρώου της JACE AURORA, συνοδού του Γ.1 δρομολογίου της 1/2020 Διακήρυξης για
Μεταφορά Μαθητών από το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΕ ,Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
169762/2894/26-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ευρυτανίας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει παράταση της προθεσμίας υποβολής του Πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου της
JACE AURORA, συζύγου Χρήστου Ξυραφάκη, η οποία θα εργαστεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΕ ως συνοδός μαθητών στο μαθητικό δρομολόγιο
Γ.1 της υπ΄αριθμ. Πρωτ.132170/2197/7-7-2020 (1/2020) Διακήρυξης, για όσο χρονικό
διάστημα απαιτηθεί μέχρι την έκδοσή του από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα και με το
άρθρο 3.2 της ίδιας διακήρυξης,δεδομένου ότι το σχετικό αίτημα κατατέθηκε εμπρόθεσμα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1091

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση του πρώτου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά την 2η
Πρόσκληση για τον διαγωνισμό με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών(ΔΣΑ), με
τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε.Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη: 2020-21, 2021-2022 και 2022-2023,
συνολικού προϋπολογισμού 3.609.326,88 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και
δικαιωμάτων προαίρεσης 20%,Π.Ε.Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.170766/2827/26-08-2020 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

1. Εγκρίνει το υπ’αριθμ. 1/26-08-2020 Πρακτικό της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά την 2η
Πρόσκληση για τον διαγωνισμό με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών(ΔΣΑ), με
τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε.Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη: 2020-21, 2021-2022 και 2022-2023,
συνολικού προϋπολογισμού 3.609.326,88 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και
δικαιωμάτων προαίρεσης 20%.
2. Αναδεικνύει προσωρινούς μειοδότες στα κάτωθι τμήματα δρομολογίων:

ΑΔΑ: ΨΩ4Μ7ΛΗ-ΡΤΖ



37/77

Α/Α Οικονομικός φορέας Τμήμα-Δρομολόγιο Τιμή μονάδαςχωρίς ΦΠΑ €
1 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 1 14,46

2 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2 4,77

3 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 3 13,35

4 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 4 28,36

5 ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 5 30,36

6 ΣΙΨΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου 6 30,04

7 ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 7 42,54

8 ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 8 29,38

9 ΜΑΝΤΖΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 9 18,96

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1092

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση μείωσης μισθώματος κυλικείου στο κτίριο της Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.

104363/1720/15-06-2020 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

Μειώνει το μηνιαίο μίσθωμα του κυλικείου στο κτίριο της Π.Ε. Φωκίδας,κατά 40% σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις για τους μήνες Μάιο Ιούνιο και Ιούλιο ήτοι :
- μηνιαίο μίσθωμα 552,03 ευρώ (μετά από τις αναπροσαρμογές)
- μηνιαία μείωση 40% 220,21 ευρώ
- τελικό μηνιαίο ποσό καταβολής 331, 22 ευρώ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1093

ΘΕΜΑ 8ο: α)Έγκριση έκθεσης Επιτροπής Καταλληλότητας επί προσφερόμενου για μίσθωση
ακινήτου(αποθήκη δακοκτονίας) για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Εύβοιας, β)κήρυξη άγονου του διαγωνισμού και γ)έγκριση
σκοπιμότητας μίσθωσης χώρου για αποθήκη δακοκτονίας χωρίς τη διενέργεια δημοπρασίας,
βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 2 περ. γ’ του π.δ. 242/1996

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
167475/5058/21-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Μπέτσιος ανέφερε “ψηφίζουμε ΥΠΕΡ στο α&β. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ το σημείο γ και
προτείνουμε να επαναληφθεί ο διαγωνισμός”

Ο κ. Χρονάς δήλωσε : “Αποδεχόμαστε την έκθεση ακαταλληλλότητας του κτιρίου, που
διατίθεται από την ‘Ένωση Δασικών -Αγροτικών Συνεταιρισμών Ευβοίας.
Δεν αποδεχόμαστε, όμως, την κήρυξη του διαγωνισμού σαν άγονου εφόσον έγινε μόνο μια
φορά και για συγκεκριμένο χώρο - περιοχή, που μπορεί να διευρυνθεί και να ευρεθεί ακίνητο
μέσα από διαγωνιστική διαδικασία…. Χωρίς απευθείας αναθέσεις και επιλογές.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
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Ο κ. Αναγνωστάκης ανέφερε ότι συμφωνούν στο α και β και καταψηφίζουν το γ,τονίζοντας
ότι καλό θα ήταν να μην γίνει απευθείας ανάθεση αλλά διαγωνιστική διαδικασία.

Ο κ. Δούρος συμφώνησε με την τοποθέτηση του κ. Αναγνωστάκη, ψηφίζοντας θετικά το α
και το β και καταψηφίζοντας το γ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

α.Εγκρίνει την αριθ. πρωτ 147588/4386/24-7-2020 έκθεση της Επιτροπής Καταλληλότητας
επί προσφερόμενου για μίσθωση ακινήτου (αποθήκη δακοκτονίας) για τις ανάγκες της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Εύβοιας, σύμφωνα με την οποία το
μοναδικό προσφερόμενο ακίνητο με ιδιοκτήτη την ‘Ένωση Δασικών -Αγροτικών
Συνεταιρισμών Ευβοίας κρίνεται ως ακατάλληλο για μίσθωση διότι δεν πληρεί τις
προϋποθέσεις της Διακήρυξης.

β.Κηρύσσει τον ως άνω διαγωνισμό ως άγονο (Αρ. Διακήρυξης: 119680/3679/23-06-2020)

γ.Εγκρίνει την σκοπιμότητα μίσθωσης χώρου για αποθήκη δακοκτονίας για τις ανάγκες της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Εύβοιας, χωρίς τη διενέργεια
δημοπρασίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 2 περ. γ’ του π.δ. 242/1996 και
σύμφωνα με τους όρους της αρ. πρωτ. 119680/3679/23-06-2020 Διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1094

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την
“Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της
Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
164161/5207/21-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου 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 υπ’ αριθμ. 1/17-8-2020 πρακτικό της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού
για την “Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των
υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, προϋπολογισμού 50.000,00
€ με ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών
και στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των υποψήφιων αναδόχων.
2.Απορρίπτει την προσφορά του οικονομικού φορέα “ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ“ για το
τμήμα Β’, για τους λόγους που αναγράφονται στο σκεπτικό του σχετικού πρακτικού της
επιτροπής,
3. Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα “ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΠΕΤΣΗΣ” (ΑΦΜ:101902229), ο οποίος πρόσφερε την πιο συμφέρουσα προσφορά από
οικονομική άποψη, ήτοι:
 για το τμήμα Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ): 10.059,462€ (ΜΕ Φ.Π.Α.) και
 για το τμήμα Β (ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ): 21.246,036€ (ΜΕ Φ.Π.Α.)
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Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 3.2 της
διακήρυξης, που θα υποβάλλει ο ανωτέρω προσφέροντας (προσωρινός ανάδοχος) σε
φυσικό φάκελο, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης που θα του αποσταλεί απο την Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε..

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1095

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης & παραρτήματος της με την
Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α(Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης Μαντουδίου, Λίμνης,Αγίας
Άννας) για το έργο : «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Μαντουδίου θέση ‘’ΚΥΜΑΣΙ’’»,
και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
159116/1461/18-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Σ.Ε. ,
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Χρήσιμο και αναγκαίο το έργο… με χαρακτηριστικά κοινής
ωφέλειας…..
Ο συμβαλλόμενος είναι διαδημοτική συνεργασία…..
Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

 Εγκρίνει το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης και του παραρτήματος αυτής
(χρονοδιάγραμμα) με την Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-
Αποχέτευσης Μαντουδίου, Λίμνης,Αγίας Άννας), για την εκτέλεση του έργου «Επέκταση
δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Μαντουδίου θέση ‘’ΚΥΜΑΣΙ’’»,σύμφωνα με το συνημμένο
σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και τμήμα της
παρούσας και

 Ορίζει εκπροσώπους από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης ως ακολούθως:

1. ΚΗΛΙΦΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Πολιτικό Μηχ/κό ως πρόεδρο, Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης
Τεχνικών Εργων της Π.Ε. Εύβοιας, με αναπληρώτρια την ΧΑΤΖΗΠΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,Αρχιτέκτονα Μηχ/κό, Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της
Δ.Τ.Ε της Π.Ε. Εύβοιας.
2.ΚΟΤΣΙΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ, Μηχανικό Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,
υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας, με αναπληρώτρια ,την ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,
Πολιτικό Μηχ/κό, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
(του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Μεταξύ

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.
(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ, ΛΙΜΝΗΣ,

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ)

και

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

για την πράξη

«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
ΘΕΣΗ “ΚΥΜΑΣΙ”»

[ΧΑΛΚΙΔΑ ….-…-2020]
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣΠΡΑΞΗΣΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥΥΔΡΕΥΣΗΣΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥΘΕΣΗ “ΚΥΜΑΣΙ”»

Στη Χαλκίδα, σήμερα την …. του μηνός………........ του έτους 2020, ημέρα ……..... οι παρακάτω
φορείς καλούμενοι στο εξής «Συμβαλλόμενοι»:

1. Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α., που εδρεύει στη Στροφυλιά Εύβοιας (με ΑΦΜ: 800202183 /ΔΟΥ
Χαλκίδας) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ.Κωνσταντίνο Ε. Γιαννιό, η οποία στο
εξής χάριν συντομίας θα αποκαλείται στο εξής «Κύριος του Έργου».

2. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία (με ΑΦΜ: 997947718 /ΔΟΥ Λαμίας), και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Χρ. Σπανό, και η οποία θα αποκαλείται
στο εξής «Φορέας Υλοποίησης».

Έχοντας υπόψη την κείμενη Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν
κάθε φορά:
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης –

πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. To Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241Α /27-12-2010),

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής

συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42Α/22-02-05), όπως ισχύει.
4. Το Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων»

(ΦΕΚ 116Α/18-06-2008), όπως ισχύει.
5. To Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄/8-8-2016) περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και

Υπηρεσιών», όπως ισχύει.
6. Το Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26Α /31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές

σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και
εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».

7. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη
διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

8. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

9. Το Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

10. Το Ν.4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις».

11. Το Ν.3986/2014 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2012-2015».
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12. Το Ν.4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
13. Το Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
14. Το Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και

Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις».
15. Ο Ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

16. Ο Ν.4690/2020 (ΦΕΚ 104/30-5-2020) «Κύρωση� α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνο�ού �2�9�-19 και άλ-
λες κατεπείγουσες διατάξεις» (歸 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνο�ού �2�9�-19 και την
επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α 90) και άλλες διατάξεις».

17. Την υπ’ αρ. 12939/703/20-5-2011 (ΦΕΚ Β’ 1326/2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με την οποία συστάθηκε η
Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α., στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το εν λόγω έργο.

18. Την υπ’ αρ. 4377/116443/25-7-2017 (ΦΕΚ Β’ 2777/2017) απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε ο
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.

19. Το υπ’ αρ. 290/11-2-2020 έγγραφο του Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης
Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.), σύμφωνα με το οποίο ζητήθηκε η
συνδρομή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την ένταξη και υλοποίηση του έργου με τίτλο
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΘΕΣΗ
“ΚΥΜΑΣΙ”».

20. Την υπ’ αρ. 56/25-2-2020 (ΑΔΑ� 6Ρ3Γ7ΛΗ-ΘΦΦ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η πρόταση 1ης Τροποποίησης του
Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε. Εύβοιας έτους 2020 και η ένταξη του έργου με τίτλο
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΘΕΣΗ
“ΚΥΜΑΣΙ”», συνολικού ποσού 74.400,00 € στο Πρόγραμμα ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.

21. Την υπ’ αρ. 75573/2397/28-04-2020 (ΑΔΑ� ΩΔ287ΛΗ-6Χ4) απόφαση δέσμευσης πίστωσης για
την πληρωμή του έργου� «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΘΕΣΗ “ΚΥΜΑΣΙ”».

22. Την υπ’ αρ. οικ.153283/4805/31-07-2020 (ΑΔΑ� ΨΠ1Σ7ΛΗ-29Α) απόφαση της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας, περί έγκρισης της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης
του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΘΕΣΗ
“ΚΥΜΑΣΙ”».

23. Την υπ’ αρ. ……………… (ΑΔΑ� ………………………..) απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α., περί έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. για την υλοποίηση της πράξης
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΘΕΣΗ
“ΚΥΜΑΣΙ”», και ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής
Σύμβασης.

24. Την υπ’ αρ. ……………….. (ΑΔΑ� …………………..) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, περί έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. για την υλοποίηση της πράξης
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΘΕΣΗ
“ΚΥΜΑΣΙ”» και ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής
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Σύμβασης».

Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 Περιεχόμενα (Άρθρο 1)
 Προοίμιο – Σκοπός της Σύμβασης (Άρθρο 2)
 Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης (Άρθρο 3)
 Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων (Άρθρο 4)
 Προϋπολογισμός και Πόροι – Χρηματοδότηση –Πληρωμές (Άρθρο 5)
 Διάρκεια (Άρθρο 6)
 Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης (Άρθρο 7)
 Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης (Άρθρο 8)
 Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες – Ρήτρες (Άρθρο 9)
 Μεταφορά – Απασχόληση προσωπικού (Άρθρο 10)
 Τελικές διατάξεις (Άρθρο 11)

ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Κύριος του Έργου, προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΘΕΣΗ “ΚΥΜΑΣΙ”», προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00 € με
Φ.Π.Α., που αφορά στην εκτέλεση εργασιών επέκτασης του δικτύου ύδρευσης, συνολικού μήκους
3.500μ, από το Μαντούδι έως την παραλία Κυμασίου.
Σύμφωνα με την τεχνική μελέτη προβλέπονται να γίνουν:

 Εκσκαφή χάνδακα επί χωμάτινου οδοστρώματος με χρήση εκσκαφέα.
 Εκσκαφή χάνδακα σε ασφάλτινο οδόστρωμα με χρήση φρέζας για διάνοιξη μικροτάφρου.
 Τοποθέτηση σωλήνα πολυαιθυλενίου DN 90mm / PN10 atm (σε κουλούρα) για το δίκτυο

ύδρευσης. Στα σημεία αλλαγής κατεύθυνσης καθώς και στις θέσεις των κόμβων, πρέπει να
αγκυρωθούν κατάλληλα, ώστε να αποτραπεί η μετατόπιση αυτών. Επίσης θα τοποθετηθούν
όπου κριθεί απαραίτητο φρεάτια (σύνδεση παροχών κλπ).

 Τοποθέτηση χυτοσίδηρου σωλήνα υδρεύσεως Φ150 για το κομμάτι του αγωγού του
δικτύου ύδρευσης που διέρχεται από γέφυρα κατάλληλα αγκυρωμένος.

 Εγκιβωτισμός με άμμο λατομείου.
 Εγκιβωτισμός με άμμο λατομείου και προϊόντων εκσκαφών στο χωμάτινο οδόστρωμα.
 Εγκιβωτισμός με άμμο λατομείου, δημιουργία στρώσης από σκυρόδεμα και τελική

επίστρωση με ασφαλτόμιγμα επί του ασφαλτοστρωμένου τμήματος.
 Τοποθέτηση σωλήνα PVC κατάλληλου για την μεταφορά πόσιμου νερού Φ 18Χ2.5΄΄ για

συνδέσεις παροχών.
 Τοποθέτηση κρουνών πυρόσβεσης σε θέση που δεν θα παρεμποδίζουν και θα είναι ευχερής

η στάθμευση των πυροσβεστικών οχημάτων για τροφοδοσία. Θα εδράζονται σε ειδικό
τεμάχιο έδρασης, με το οποίο θα συνδέονται με το δίκτυο και θα είναι πακτωμένοι στο
έδαφος με σκυρόδεμα.
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 Λοιπών εξαρτημάτων κατάλληλα για τους αγωγούς που θα τοποθετηθούν.

Κύριος του έργου είναι η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.. Η ανάγκη σύναψης της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης προέκυψε, αφενός μεν από το γεγονός ότι ο Κύριος του Έργου δεν δύναται να το
εκτελέσει λόγω περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων και επειδή δεν διαθέτει τεχνική υπηρεσία,
και αφετέρου η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει μεγάλη εμπειρία στην ωρίμανση, υλοποίηση και
διαχείριση αντίστοιχων πράξεων τα οποία και έχει ολοκληρώσει παλαιότερα.

Το έργο κρίνεται αναγκαίο, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και είναι προς όφελος της τοπικής
κοινωνίας, καθώς υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την υδροδότηση κατοικιών, καταστημάτων, αλλά
και με το υφιστάμενο δίκτυο πυρόσβεσης του λιμένα Μαντουδίου και συμβάλλει στην προστασία
του περιβάλλοντος. Είναι σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας
Ευβοίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της
εν λόγω περιοχής και συνακόλουθα η τελευταία αντλεί ωφέλεια από τη πραγμάτωσή του.

ΑΡΘΡΟ 3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας
υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΘΕΣΗ
“ΚΥΜΑΣΙ”», από τον Κύριο του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης. Με τη Σύμβαση αυτή, θα
υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση της εν λόγω πράξης. Καμία
τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης δεν γίνεται όσον αφορά το αντικείμενό της και τον
τρόπο υλοποίησης της πράξης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης ο
Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου να
εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες�

1. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των
απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).

2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
3. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων.
4. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων

Συμβάσεων.
5. Υπογραφή των σχετικών εκτελεστικών συμβάσεων.
6. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
7. Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του

Έργου.
8. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική

παραλαβή).
9. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και

οικονομική τεκμηρίωση.

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και παροχής γενικών
υπηρεσιών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της
Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική
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νομοθεσία (Π.Δ. 7/2013 και Ν. 4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 4
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
4.1.ΟΚύριος του Έργου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.) αναλαμβάνει:
 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την

υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης και να παρέχει την αναγκαία
πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την
υλοποίηση του Έργου.

 Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες μελέτες που τυχόν έχει στη διάθεσή του.
 Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του, είτε αναλαμβάνοντας

ο ίδιος τη λειτουργία του, ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.
 Να μεριμνήσει για την κατασκευή ενημερωτικής πινακίδας για το έργο μετά από την

υπογραφή της σύμβασης και την εγκατάσταση αναδόχου, όπου θα αναγράφονται ο π/υ, η
χρηματοδότηση και η υλοποίηση του έργου από την Περιφέρεια.

 Να μεριμνήσει για ενέργειες προβολής και δημοσιότητας του έργου (δελτία τύπου,
σχετικές ανακοινώσεις στον τύπο ή/και το ραδιόφωνο.

 Να ορίσει εκπροσώπους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

4.2. Ο Φορέας Υλοποίησης (Περιφέρεια Στ. Ελλάδας) αναλαμβάνει:
 Να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του Έργου.
 Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, στα πλαίσια της παρούσας

σύμβασης.
 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα

προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
 Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού

και οικονομικού αντικειμένου του Έργου.
 Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών που απαιτούνται για την

υλοποίηση του έργου.
 Να διενεργήσει το διαγωνισμό, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των

σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο
λειτουργίας του.

 Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές.
 Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει της

σχετικής εκτελεστικής σύμβασης.
 Να ορίσει εκπροσώπους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 Να προβεί στις όποιες αναγκαίες ενέργειες, οι οποίες απορρέουν από τις αρμοδιότητες

της, οι οποίες θα υποδεικνύονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, με
σκοπό την διευκόλυνση της πορείας εκτέλεσης του έργου και,

 Να συνεργάζεται με τους άλλους συμβαλλόμενους σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και
να παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια για την υλοποίηση όλων
όσων προβλέπονται στη σύμβαση αυτή

Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν από κοινού όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά
την εκτέλεση των αναφερόμενων στην παρούσα προγραμματική σύμβαση εργασιών για την
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αποφυγή ατυχήματος. Επίσης, συμφωνούν ότι μετά το πέρας ισχύος της Προγραμματικής
Σύμβασης, και την οριστική παραλαβή του Έργου, το Έργο θα παραδοθεί στη
Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α., που έχει την ευθύνη λειτουργίας του.

ΑΡΘΡΟ 5
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση της πράξης της προγραμματικής σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των στο ποσό των 74.400,00 €, (με Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί στο σύνολό
του από τις πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 Π.Ε. Εύβοιας (ΤΡ01 2020),
που αφορά το πρόγραμμα ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.

Ο προϋπολογισμός του εν λόγω έργου αναλύεται ως εξής:

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ (σε €)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 44.214,07
ΓΕ & ΟΕ 18% 7.958,53
ΣΥΝΟΛΟ 52.172,60
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ(15%) 7.825,89
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 1,51
ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00
Φ.Π.Α. (24%) 14.400,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 74.400,00

Οι πληρωμές του έργου θα γίνονται τμηματικά, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών,
μετά την πιστοποίησή τους από την επιβλέπουσα υπηρεσία, όπως προβλέπεται από τη
σχετική νομοθεσία Δημοσίων Έργων.

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσης σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες, αρχίζει από την
ημερομηνία υπογραφής της και τελειώνει με την ολοκλήρωση και την παραλαβή του έργου.
Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, που αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

H εκτέλεση της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους όρους, μετά από σχετική
εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 7)
προς τα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα των συμβαλλομένων, με μέγιστο χρόνο
ενδεχόμενης παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης δώδεκα (12) μήνες.

ΑΡΘΡΟ 7
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την
επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τη Χαλκίδα. Η Επιτροπή
Παρακολούθησης είναι τριμελής και απαρτίζεται από εκπροσώπους από κάθε
συμβαλλόμενο, που ορίζονται ως ακολούθως:

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας:
1. Κηλίφη Εμμανουήλ, Πολιτικό Μηχ/κό ως πρόεδρο, Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης

Τεχνικών Εργων της Π.Ε. Εύβοιας, με αναπληρώτρια την Χατζηπάκου Παναγιώτα,
Αρχιτέκτονα Μηχ/κό, Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της
Δ.Τ.Ε της Π.Ε. Εύβοιας.

2. Κοτσιμπού Μαρία, Μηχανικό Χωροτάξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής
Ανάπτυξης, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας, με αναπληρώτρια, την
Παναγουλάκη Σταυρούλα, Πολιτικό Μηχ/κό υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας.

Για την Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.:
3. Τον ………………………………..., με αναπληρωτή του/της

τον/την……………………………………...

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η
παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας
προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της προγραμματικής
σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση
προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας
για την υλοποίηση της παρούσας, η παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε
διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των
όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση
αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως
εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς
συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη
γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην
πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό
προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από
κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική
Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί
και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την
υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις,
εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα όταν το
ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από
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τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της
σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα
μέλη αφού υπογραφούν .

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της.
Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των
παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Τα μέλη της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους.

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής
Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 8
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με κοινή έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα
Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το
χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της Σύμβασης, με έγγραφη τροποποίηση της
παρούσης που θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. Ειδικότερα, παράταση της
διάρκειας της σύμβασης, δύναται να χορηγηθεί έως το τέλος του Έργου, μετά από
αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου, και τη σύμφωνη γνώμη της
Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου του άρθρου 7, με μέγιστο χρόνο ενδεχόμενης
παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης δώδεκα (12) μήνες.

Σε περίπτωση παράτασης της χρονικής διάρκειας της παρούσης δεν δύναται να υπάρχει
επέκταση του Φυσικού ή Οικονομικού αντικειμένου αυτής.

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της Σύμβασης, που θεωρούνται όλοι
ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να
αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών, σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση
αρνήσεως ή αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους,
έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα, να καταγγείλει τη Σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία.
Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων, για την ερμηνεία και την εφαρμογή
των όρων της παρούσας κατά την εκτέλεση των έργων, εφόσον δε καταστεί δυνατόν να
επιλυθούν από την Ε.Π, σύμφωνα με το άρθρο 7, θα υπάγονται στα καθ' ύλην και κατά τόπο
αρμόδια Δικαστήρια.
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ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης είναι δυνατή η
απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για
τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του
αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 11
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της
υπογράφεται ως ακολούθως σε πέντε (5) αντίτυπα, εκ των οποίων δόθηκαν από τρία (3)
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και δύο (2) στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
Ο Πρόεδρος Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΦΑΝΗΣ ΧΡ. ΣΠΑΝΟΣ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1096
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών της
ΠΕ Ευβοίας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 169717/5108/25-
08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

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

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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 παρακάτω πίνακα:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΩΔ.
ΔΡΟΜ.

ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1 ΚΑΚΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 535 344,48 46/14-08-2020 18SYMV004277084

19SYMV006079658
2 ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 768 683,33 30/18-08-2020 19SYMV004302098
3 ΛΕΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ 880 1.019,24 25/10-08-2020 18SYMV004230591
4 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 7 280,51 34/12-08-2020 18SYMV004277142
5 ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 678 482,19 6/11-08-2020 19SYMV005713285
6 ΤΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 932 792,89 145/20-08-2020 19SYMV004302101
7 ΤΣΙΛΙΚΟΧΡΥΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 555 751,95 56/18-08-2020 18SYMV004257134
8 ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 39 539,82 41/10-8-2020 19SYMV004589894

9 ΦΡΑΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 398 258,78 3/19-08-2020 18SYMV004245593
20SYMV006181883

10 ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 41 412,65 21/06-08-2020 19SYMV004393364
11 ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1021 542,76 7/11-08-2020 19SYMV004359995
12 ΚΑΤΣΙΑΒΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1031 344,20 43/12-08-2020 19SYMV006085751

13 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1024,1025 1.730,20 223/11-08-2020
19SYMV004396182
19SYMV004589356
19SYMV006085615

14 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 939 201,77 35/12-08-2020 19SYMV004446344
15 ΦΡΑΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 399 180,35 4/19-08-2020 19SYMV004393286

16 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1017 538,16 25/07-07-2020
19SYMV005762811
19SYMV004411206
20SYMV006323182

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1097

ΘΕΜΑ 12ο: ΄Εγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 169666/5316/25-

08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

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

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, από
τροποποιημένες συμβάσεις, όπως αναφέρονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1098

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 13ο: α)«Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής»
και β) Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2020 δεκτικού
ΚΑΕ0719,0722., Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 169559/5106/25-
08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ ( ΜΕ

Φ.Π.Α)

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
Σ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

ΚΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΦΜ:046218344
2.407,75 50/13-08-2020

19SYM�005529224 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

2

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ν. -
ΦΡΑΓΚΑΛΙΟΣ Γ. Ο.Ε.

ΑΦΜ: 800829127

9.436,96 38/21-08-2020
19SYM�005529286 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

3

ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΦΜ:032077231

1.371,02 56/24-08-2020
19SYM�005584535 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

4

ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΑΦΜ: 042986298

615,30 37/24-08-2020
19SYM�005529219 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

5

ΠΑΡΔΑΛΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΑΦΜ: 149837416

1.603,99 22/24-08-2020
19SYM�005529220 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

6

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΦΜ: 112433660

381,13 8/24-08-2020
20SYM�006547582 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
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Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Αφορά μετακίνηση προσωπικού...Δεν έχουμε αντίρρηση”

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:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Δαπάνη Έκδοσης ΧΕΠ για
μετακίνηση εκτός

έδρας(αντίτιμο εισιτηρίου,
χιλιομ.αποζ.κλπ) της

Δρ.Ιωαννίδου Περσεφόνη του
Κων. και της Καλαβρή
Σπυριδούλα του Κων.
υπαλλήλων της Δ/νσης

Ανάπτυξης ΠΕ Εύβοιας στη
Σκύρο στις 17 Σεπτεμβρίου
έως 19 Σεπτεμβρίου 2020 για
στα πλαίσια εκτέλεσης των

υπηρεσιακών καθηκόντων για
εφαρμογή των διατ.Απ.

91354/2017, Ν. 4177/2013,
Κ.Υ.Α. αριθμ. 45231/2017

Νόμος 4497/2017

Πρωτογενές αίτημα 3974/24-
8-2020 της Δ/νσης

Ανάπτυξης της ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.07
19.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
(περιλαμβάνο

νται το
αντίτιμο των
εισιτηρίων

εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση,
η δαπάνη
διοδίων, ο
ναύλος

οχήματος και
η μίσθωση
αυτοκινήτου
Ι.Χ. η Δ.Χ.)
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715, 0716
και 0717

134,98 64.365,99 24.035,86 40.195,15

2

Δαπάνη Έκδοσης ΧΕΠ για
μετακίνηση εκτός έδρας
(έξοδα διανυκτέρευσης έδρας
της Δρ.Ιωαννίδου Περσεφόνη
του Κων. και της Καλαβρή
Σπυριδούλα του Κων.
υπαλλήλων της Δ/νσης
Ανάπτυξης ΠΕ Εύβοιας στη
Σκύρο στις 17 Σεπτεμβρίου
έως 19 Σεπτεμβρίου 2020 για
στα πλαίσια εκτέλεσης των
υπηρεσιακών καθηκόντων για
εφαρμογή των διατ.Απ.
91354/2017, Ν. 4177/2013,
Κ.Υ.Α. αριθμ. 45231/2017
Νόμος 4497/2017

Πρωτογενές αίτημα 3974/24-
8-2020 της Δ/νσης
Ανάπτυξης της ΠΕ Εύβοιας

02.02.073.07
22.01

Έξοδα
διανυκτέρευσ

ης στο
εσωτερικό &
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ
0715, 0716
και 0717

240,00 19.622,00 10.250,00 9.132,00

ΣΥΝΟΛΟ 374,98 83.987,99 34.285,86 49.327,15
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β. Ορίζει υπόλογο Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2020 δεκτικού
ΚΑΕ0719,0722 τον Δαρδαβέση Κων/νο , υπάλληλο της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Εύβοιας για την
διαχείριση των δαπανών που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα της παρούσας εισήγησης περί
εξειδίκευσης της πίστωσης.
γ.Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) για κάλυψη εξόδων
μετακίνησης (χιλιομετρική αποζημίωση, ακτοπλοϊκά εισιτήρια και διαμονή) της Δρ.Ιωαννίδου
Περσεφόνη του Κων. και της Καλαβρή Σπυριδούλας του Κων. υπαλλήλων της Δ/νσης
Ανάπτυξης ΠΕ Εύβοιας στη Σκύρο στις 17 Σεπτεμβρίου έως 19 Σεπτεμβρίου 2020 στα πλαίσια
εκτέλεσης των υπηρεσιακών καθηκόντων για εφαρμογή των διατ. Απ. 91354/2017, Ν.
4177/2013, Κ.Υ.Α. αριθμ. 45231/2017, Νόμος 4497/2017.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1099

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό δημοσίων Επενδύσεων
Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή
υπηρεσιών, έτους 2020,Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.169400/2810/25-08-2020 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

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

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

Η δαπάνη αφορά
την ανάληψη
πολυετούς

υποχρέωσης ( 2020:
150.000,00 ευρώ &
2021 : 90.000,00
ευρώ ) για την
επισκευή του
Ορειβατικού
Καταφυγίου

Βαρδουσίων Το
αρθμ. πρωτ. οικ.

Έγγραφο
164897/3025/18.08.
2020 πρωτογενές
αίτημα της Δ/νσης

Τεχνικών
Έργων( ΑΔΑΜ:
20REQ007193429

2020-08-18).
Χρηματοδότηση:

ΚΑΠ

02.04.071.9779.01

Εκτέλεση
λοιπών έργων

που δεν
κατονομάζοντα

ι ειδικά

150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

2.

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια
εξοπλισμού για
αναβάθμιση της

ποιότητας ενέργειας
και εγκατάστασης

τηλεματικού

02.04.071.9779.01

Εκτέλεση
λοιπών έργων

που δεν
κατονομάζοντα

ι ειδικά

24.043,60 25.500,00 0,00 0,00
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1100

ΘΕΜΑ 15ο:A) «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ
Φθιώτιδας, έτους 2020».
B)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή
υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2020».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 169602/5315/25-
08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

συστήματος
παρακολούθησης
και διαχείρισης
υδάτινων πόρων

των γεωτρήσεων της
πεδιάδας Μόρνου.
Το αρθμ. πρωτ.
οικ. Έγγραφο

166764/3055/20.08.
2020 πρωτογενές
αίτημα της Δ/νσης

Τεχνικών
Έργων( ΑΔΑΜ:
20REQ007204422

2020-08-20).
Χρηματοδότηση:

ΚΑΠ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
174.043,60 175.500,00 0,00 0,00

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗ

Σ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ

ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου στον κ.
Δημήτριο Σπανό, διότι εκ
παραδρομής κατατέθηκαν
σε λογαριασμό της Π.Σ.Ε.

Έγγραφο 147219/660/4-8-
2020 Δ/νση Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

02.01.073.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

60,00 66.266,81 43.276,03 22.990,78
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Β. Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες , προμήθειες, εργασίες,παροχή
υπηρεσιών, ΠΕ Φθιώτιδας, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος
2020 , ως κατωτέρω:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1101

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου
«Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. 167322/9677/21-
08-2020 και 168657/9804/24-08-2020 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς
την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Η εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης και σταθεροποίησης των
πρανών χωρίς μεταβολή των διατομών , ο καθαρισμός της κοίτης από φερτά υλικά για την

2

Δαπάνη εξόδων
μετακίνησης - εισιτήρια -
διόδια - χιλιομετρική
αποζημίωση - ημερήσια
αποζημίωση του
προσωπικού Δακοκτονίας
Π.Ε. Φθιώτιδας
(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020)

Έγγραφο
13085/159244/10-8-2020
Δ/νση Αγρ. Οικ. & Κτην.
Π.Ε. Φθιώτιδας

02.01.073.5241.
01

Δαπάνες
προστασίας

ελαιοπαραγωγή
ς

3.000,00 1.735.540,84 1.054.966,26 680.574,58

3

Δαπάνη εκτυπώσεων για
την υλοποίηση του
προγράμματος
Γεωργικών
Προειδοποιήσεων
ολοκληρωμένης
Φυτοπροστασίας της
Βαμβακοκαλλιέργειας Π.Ε.
Φθιώτιδας έτους 2020

Έγγραφο
13253/161531/12-8-2020
Δ/νση Αγρ. Οικ. & Κτην.
Π.Ε. Φθιώτιδας

02.01.073.5244.
01

Δαπάνες
γεωργίας,

κτηνοτροφίας
κλπ που δεν
προβλέπονται
σε άλλους
κωδικούς
αριθμούς
εξόδων

200,00 51.357,26 1.700,00 49.629,26

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 3.260,00

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ
ΠΟΣΟ

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ

ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη υλοποίησης του
έργου : “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΥΔΡΑΥΛΑΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΛΙΜΟΓΑΡΔΙΟΥ”

Έγγραφο 156247/8832/5-8-
2020 Δ/νση Τ.Ε.

20REQ006199651 2020-01-
27

02.01.071.9776.
01

Εκτέλεση
εγγειοβελτιωτικ

ών έργων
19.000,00 307.445,88 186.400,00 121.045,88

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 19.000,00
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διασφάλιση της διατήρησης της παροχευτικής ικανότητας του υδατορέματος Αυλακίου….. Δεν
είναι ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ….Επρεπε να γίνει προγραμματισμένα και ύστερα από διαγωνιστική
διαδικασία.
ΝΑΙ…. στα υπόλοιπα.”

Ο κ. Μπέτσιος δήλωσε: “ Καταψηφίζουμε το σημείο που αφορά το Υδατόρεμα Αυλακίου, γιατί
δεν αποτελεί έκτακτη ανάγκη.”

Ο κ. Αναγνωστάκης καταψήφισε το έργο με α/α 2 γιατί δεν το θεωρεί έκτακτη ανάγκη σε όλα
τα άλλα έδωσε θετική ψήφο.

Ο κ. Δούρος ψήφισε λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου 2014ΕΠ56600010
Υποέργο 19 (έκτακτες ανάγκες 2020) από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για
την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε.
Φθιώτιδας όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φθιώτιδας ,
για τον καθαρισμό των τεχνικών , την
διευθέτηση των ομβρίων υδάτων, το
καθαρισμό των ρείθρων στην Π.Ε.Ο.
Λαμίας - Λιβαδειάς (πλησίον της ΔΕ
Αμφίκλειας και ΤΚ Παλαιοχωρίου)
από 05/07/2020 έως 14/07/2020

2014ΕΠ56600010
ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3.224,00€

2.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φθιώτιδας ,
για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης
και σταθεροποίησης των πρανών χωρίς
μεταβολή των διατομών , τον καθαρισμό
της κοίτης από φερτά υλικά για την
διασφάλιση της διατήρησης της
παροχευτικής ικανότητας του
υδατορέματος Αυλακίου (ανάντη & κατάντη
της γέφυρας επί της Επ.Ο. Λαμίας
Στυλίδας) και Νεράιδας του Δήμου
Στυλίδας
από 03/07/2020 έως 02/08/2020

2014ΕΠ56600010
ΣΤΑΜΕΛΟΥ

ΛΕΜΟΝΙΑ
24.738,00€

ΑΔΑ: ΨΩ4Μ7ΛΗ-ΡΤΖ
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Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

3.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φθιώτιδας ,
για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής
πυρκαγιάς στην περιοχή ΤΚ Θεολόγου-
Μαλεσίνας και ΤΚ Προσκυνάς του Δήμου
Λοκρών
από 16/07/2020 έως 19/07/2020

2014ΕΠ56600010
ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5.065,40€

4.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φθιώτιδας ,
για την συνδρομή στην κατάσβεση δασικής
πυρκαγιάς στην περιοχή ΤΚ Θεολόγου-
Μαλεσίνας και ΤΚ Προσκυνάς του Δήμου
Λοκρών
από 16/07/2020 έως 22/07/2020

2014ΕΠ56600010
ΣΤΡΩΜΑΤΙΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ
2.542,00€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1102

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την
Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε.
Ευρυτανίας

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 167470/2498/21-
08-2020 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 απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου 2014ΕΠ56600015 των
Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την
Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε.
Ευρυτανίας όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2020, για τον καθαρισμό του
οδικού δικτύου Κρέντη - Βαρβαριάδα από
12/04/2020 έως 01/06/2020

2014ΕΠ56600015 ΑΥΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12.908,40€

2.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2020, για τον καθαρισμό του
οδικού δικτύου Κρέντη - Βαρβαριάδα από
12/04/2020 έως 01/06/2020

2014ΕΠ56600015 ΝΤΑΛΑΦΟΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 11.662,20€

3.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2020, για τον καθαρισμό του

2014ΕΠ56600015 ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5.952,00€
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οδικού δικτύου στην περιοχή Λακκώματα-
Καλιακούδα από 20/04/2020 έως 02/05/2020

4.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2020, για τον καθαρισμό του
οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς
από 25/06/2020 έως 11/07/2020

2014ΕΠ56600015 ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7.440,00€

5.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022» Π.Ε.
Ευρυτανίας, χρήση 2020, για τον καθαρισμό του
οδικού δικτύου στο Παπαρούσι από 09/07/2020
έως 31/07/2020

2014ΕΠ56600015 ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13.640,00€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1103

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 163714/513/18-08-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις από 16-08-2020),Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 167561/527/21-08-
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. 163714/513/18-08-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων
(βροχοπτώσεις από 16-08-2020) 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 εκτάκτων αναγκών που
προξένησαν οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις), που εκδηλώθηκαν από τις 16.08.2020 στην
περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

3. Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Το ΜΕ 72736 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, και το φορτηγό όχημα ΚΗA 1368

ιδιοκτησίας ΒΟΥΤΣΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Αγράφων.

(β) Το ME 92780 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, και το IT 1988 φορτηγό όχημα
ιδιοκτησίας ΓΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Αγράφων.

(γ) Το ΜΕ 86708 Ι.Χ. μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΝΤΑΛΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου Τρίδεντρο – Τροβάτο – Κουστέσα – Τρία Σύνορα.

(δ) Το ΜΕ 67029 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή και το φορτηγό όχημα ΚΗΑ 5870,
ιδιοκτησίας ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΥ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε. για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου Άγραφα –
Καμάρια – Σάικα και Δέντρο- Βραγγιανά – Κουστέσα.

4. 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.

5. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
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(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι δε ημέρες
και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία.

(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή οποιονδήποτε
χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά 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 1104

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 167999/798/21-08-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην
αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην Τ.Κ. Άρματος του Δήμου Τανάγρας, στις 21/08/2020.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 168781/804/24-08-
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. 167999/798/21-08-2020 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας
περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην αντιμετώπιση
πυρκαγιάς στην Τ.Κ. Άρματος του Δήμου Τανάγρας, στις 21/08/2020 με την οποία
αποφασίστηκαν τα εξής:

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 (πυρκαγιά ),
που εκδηλώθηκε στην Τ.Κ. Άρματος του Δήμου Τανάγρας, στις 21/08/2020, της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας.

3. Την απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεση εργασιών :

α) Το με αρ. κυκλ. ΜΕ 130350 όχημα (Φορτηγό με βυτίο & πιεστικό), ιδιοκτησίας Κασσινά
Λουκά για την ενίσχυση της Π.Υ. Οινοφύτων, στην Τ.Κ. Άρματος του Δήμου Τανάγρας, στις
21/08/2020της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
4. 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. 2136,
απόφαση πρακτικό 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

ΑΔΑ: ΨΩ4Μ7ΛΗ-ΡΤΖ



60

απολογιστικά , με ιδιωτικά μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το
σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
5. 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.
6. 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.

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.
(δ5) Εμφανή πινακίδα επί του οχήματος όπου θα αναγράφεται

«ΣΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ »

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1105

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 119708/400/23-6-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τη
δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 22-6-2020 στο Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων στην Π.Ε.
Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 168200/582/24-08-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε.Εύβοιας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 119708/400/23-6-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας
περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τη δασική πυρκαγιά
που εκδηλώθηκε στις 22-6-2020 στο Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων στην Π.Ε. Εύβοιας με την
οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

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

2. - Διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των συνεπειών απο τη δασική
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 22/6/2020 στο Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων στην
Π.Ε. Εύβοιας.

3. Την απευθείας μίσθωσης των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεσης
εργασιών :
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Α/Α ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

1 ΝΤΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ

ΜΕ104951,ΜΕ138272

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ. >181ΗP

ME72020

2ΥΔΡΟΦΟΡΕΣ

EKΒ2590,ΙΑΕ4668

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ D8

ME47322

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

2 ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ >181HP

ME57681

GRADER ME70330

ΦΟΡΤΗΓΟ17-35T XAZ9431

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ.ME86978,

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ ΜΕ111635

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

3
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡ.ΤΣΟΚΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΡ. ΤΣΟΚΟΣ Ο.Ε

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ101-180HP

ME106704

2ΦΟΡΤΗΓΟ 17-35T

BOX5106,AME1680

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ 101-180HP

ME56162

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΛΟΣ
2ΥΔΡΟΦΟΡΕΣ

ΝΧΑ4021,ΧΑΑ4335

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

4.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του
μηχανήματος, που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης, τον πίνακα ωρών εκτέλεσης της
εργασίας και τον αντίστοιχο πίνακα λειτουργίας GPS.
Ο πίνακας ωρών εκτέλεσης της εργασίας θα υπογραφεί από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον
Προϊστάμενο του Τμήματος Π.Π. και τον αρμόδιο κάθε φορά υπάλληλο του τμήματος που έχει
οριστεί ως υπεύθυνος για την τεχνική αστυνόμευση της εθνικής ή επαρχιακής οδού (αν αφορά
εργασίες οδοποιίας) ή αντίστοιχα του ποταμού ή χειμάρρου της περιφερειακής ενότητας (αν
αφορά εργασίες ρεμάτων) και επίσης θα θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο του τμήματος στο
οποίο ανήκει ο αρμόδιος υπάλληλος, σε συνδυασμό με την υπ. Αριθμ.2135/18-12-2019 πρακτ.
41/18-12-2019 (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 (με τις σχετικές οδηγίες) και η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από το Τμήμα

Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Εύβοιας σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.
Εύβοιας, στα οποία έχουν οριστεί υπεύθυνοι για την τεχνική αστυνόμευση του εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου ή αντίστοιχα των ποταμών και χειμάρρων της περιφερειακής
ενότητας, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. της Π.Σ.Ε. (Αριθμ. 3203/84663, ΦΕΚ 2201, τ.Β, 28-6-17
Απόφαση Έγκριση Τροποποίησης - Επικαιροποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.)
6.- 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.

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 και ώρες εργασίας του/ων μηχανήματος/ων θα
καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Εύβοιας και τα
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αρμόδια τμήματα της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας, σε συνδυασμό με τα στοιχεία χρήσης GPS.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή

οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το όχημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό , φώτα, και

λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις

επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες, κλπ.

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

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

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

(δ6) Λειτουργία GPS για την δορυφορική παρακολούθηση κατα την διάρκεια των
εργασιών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1106

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 136040/453/13-7-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις
δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 9-7-2020 στο Δήμο Χαλκιδέων και 10-7-2020 και 11-
7-2020 στο Δήμο Καρύστου στην Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 168218/583/24-08-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε.Εύβοιας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 136040/453/13-7-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας
περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις δασικές
πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 9-7-2020 στο Δήμο Χαλκιδέων και 10-7-2020 και 11-7-2020
στο Δήμο Καρύστου στην Π.Ε. Εύβοιας, με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

1.- Την ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας – Π.Ε. Εύβοιας για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2.- Διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των συνεπειών απο τις δασικές
πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 9/7/2020 στο Δήμο Χαλκιδέων και 10/7/2020 και
11/7/2020 στο Δήμο Καρύστου στην Π.Ε. Εύβοιας
3.Την απευθείας μίσθωσης των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεσης εργασιών :

Α/Α ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

1 ΚΟΡΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
J.C.B ME82559 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΡΙΚΏΝ ΖΩΝΩΝ

2 ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΥΔΡΟΦΟΡA XAK6002 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΏΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

3 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΔΡΟΦΟΡA XAO9733

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ.ME44137

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΏΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΡΙΚΏΝ ΖΩΝΩΝ
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4

ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

''ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΕΧΝ.''

2 UNIMOG ΥΔΡΟΦΟΡΕΣ

ME93951,ME113373,
ΜΕ140041

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΏΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

5
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΚΑΙ ΣΙΑ

ΥΔΡΟΦΟΡΑ XAN2299

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ D8

ME106620

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΏΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΡΙΚΏΝ ΖΩΝΩΝ

6 ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ.ME77168

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ

ME105000

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΡΙΚΏΝ ΖΩΝΩΝ

4.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του
μηχανήματος, που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης, τον πίνακα ωρών εκτέλεσης της
εργασίας και τον αντίστοιχο πίνακα λειτουργίας GPS.
Ο πίνακας ωρών εκτέλεσης της εργασίας θα υπογραφεί από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον
Προϊστάμενο του Τμήματος Π.Π. και τον αρμόδιο κάθε φορά υπάλληλο του τμήματος που έχει
οριστεί ως υπεύθυνος για την τεχνική αστυνόμευση της εθνικής ή επαρχιακής οδού (αν αφορά
εργασίες οδοποιίας) ή αντίστοιχα του ποταμού ή χειμάρρου της περιφερειακής ενότητας (αν
αφορά εργασίες ρεμάτων) και επίσης θα θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο του τμήματος στο
οποίο ανήκει ο αρμόδιος υπάλληλος, σε συνδυασμό με την υπ. Αριθμ.2135/18-12-2019 πρακτ.
41/18-12-2019 (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 (με τις σχετικές οδηγίες) και η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από το Τμήμα

Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Εύβοιας σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.
Εύβοιας, στα οποία έχουν οριστεί υπεύθυνοι για την τεχνική αστυνόμευση του εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου ή αντίστοιχα των ποταμών και χειμάρρων της περιφερειακής
ενότητας, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. της Π.Σ.Ε. (Αριθμ. 3203/84663, ΦΕΚ 2201, τ.Β, 28-6-17
Απόφαση Έγκριση Τροποποίησης - Επικαιροποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.)
6.- 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.

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 και ώρες εργασίας του/ων μηχανήματος/ων θα
καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Εύβοιας και τα
αρμόδια τμήματα της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας, σε συνδυασμό με τα στοιχεία χρήσης GPS.

(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
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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 »

(δ6) Λειτουργία GPS για την δορυφορική παρακολούθηση κατα την διάρκεια των
εργασιών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1107

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 153654/513/3-8-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις δασικές
πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 31-7-2020 και 1-8-2020 στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου και Δήμο
Χαλκιδέων αντίστοιχα στην Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 168220/584/24-08-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε.Εύβοιας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 153654/513/3-8-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας
περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις δασικές
πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 31-7-2020 και 1-8-2020 στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου και Δήμο
Χαλκιδέων αντίστοιχα στην Π.Ε. Εύβοιας, με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

1.- Την ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας – Π.Ε. Εύβοιας για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2.- Διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των συνεπειών απο τις δασικές
πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 31/7/2020 και 1/8/2020 στο Δήμο Κύμης - Αλιβερίου και
Δήμο Χαλκιδέων αντίστοιχα στην Π.Ε. Εύβοιας
3.Την απευθείας μίσθωσης των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεσης εργασιών :
Α/Α ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

1
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΕΠΕ

ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΥΝΤ9322

J�B ME128459
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΏΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

2 ΚΟΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΧ.

ME102477

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΡΙΚΏΝ ΖΩΝΩΝ

3 ΚΑΠΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3 ΥΔΡΟΦΟΡΕΣ

EKB2423,EKA7216 ,IAE4

692

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΏΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

4 ΓΙΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2ΥΔΡΟΦΟΡΕΣ

NXA4021,XAA4335

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΏΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

4.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του
μηχανήματος, που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης, τον πίνακα ωρών εκτέλεσης της
εργασίας και τον αντίστοιχο πίνακα λειτουργίας GPS.
Ο πίνακας ωρών εκτέλεσης της εργασίας θα υπογραφεί από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον
Προϊστάμενο του Τμήματος Π.Π. και τον αρμόδιο κάθε φορά υπάλληλο του τμήματος που έχει
οριστεί ως υπεύθυνος για την τεχνική αστυνόμευση της εθνικής ή επαρχιακής οδού (αν αφορά
εργασίες οδοποιίας) ή αντίστοιχα του ποταμού ή χειμάρρου της περιφερειακής ενότητας (αν
αφορά εργασίες ρεμάτων) και επίσης θα θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο του τμήματος στο
οποίο ανήκει ο αρμόδιος υπάλληλος, σε συνδυασμό με την υπ. Αριθμ.2135/18-12-2019 πρακτ.
41/18-12-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) Απόφαση της Ο.Ε της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με
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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 (με τις σχετικές οδηγίες) και η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από το Τμήμα

Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Εύβοιας σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.
Εύβοιας, στα οποία έχουν οριστεί υπεύθυνοι για την τεχνική αστυνόμευση του εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου ή αντίστοιχα των ποταμών και χειμάρρων της περιφερειακής
ενότητας, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. της Π.Σ.Ε. (Αριθμ. 3203/84663, ΦΕΚ 2201, τ.Β, 28-6-17
Απόφαση Έγκριση Τροποποίησης - Επικαιροποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.)
6.- 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.

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 και ώρες εργασίας του/ων μηχανήματος/ων θα
καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Εύβοιας και τα
αρμόδια τμήματα της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας, σε συνδυασμό με τα στοιχεία χρήσης GPS.

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

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

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

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

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

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

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

(δ6) Λειτουργία GPS για την δορυφορική παρακολούθηση κατα την διάρκεια των
εργασιών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1108

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 163735/557/17-8-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την
δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 15-8-2020 στο Δήμο Μαντουδίου - Λίμνης -Αγίας Άννας
στην Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 168223/585/24-08-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε.Εύβοιας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 163735/557/17-8-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας
περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την δασική πυρκαγιά
που εκδηλώθηκε στις 15-8-2020 στο Δήμο Μαντουδίου - Λίμνης -Αγίας Άννας στην Π.Ε.
Εύβοιας, με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:
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1.- Την ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας – Π.Ε. Εύβοιας για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2.- Διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των συνεπειών απο την δασική
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 15/8/2020 στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης -Αγίας
Άννας στην Π.Ε. Εύβοιας.
3.Την απευθείας μίσθωσης των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεσης εργασιών :

Α/Α ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

1 ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΔΑΥΙΔ

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ D8 ΜΕ36992 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΡΙΚΏΝ ΖΩΝΩΝ

2 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΝΧΑ 8889 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΏΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

3 ΚΟΙΝ.ΚΛΗΡ.Ι.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΧΑΜ1729 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΏΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

4 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΧΑΑ6428

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ D8

ΜΕ30597

ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΝΤΙΠΥΡΡΙΚΏΝ ΖΩΝΩΝ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΏΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

4.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του
μηχανήματος, που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης, τον πίνακα ωρών εκτέλεσης της
εργασίας και τον αντίστοιχο πίνακα λειτουργίας GPS.
Ο πίνακας ωρών εκτέλεσης της εργασίας θα υπογραφεί από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον
Προϊστάμενο του Τμήματος Π.Π. και τον αρμόδιο κάθε φορά υπάλληλο του τμήματος που έχει
οριστεί ως υπεύθυνος για την τεχνική αστυνόμευση της εθνικής ή επαρχιακής οδού (αν αφορά
εργασίες οδοποιίας) ή αντίστοιχα του ποταμού ή χειμάρρου της περιφερειακής ενότητας (αν
αφορά εργασίες ρεμάτων) και επίσης θα θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο του τμήματος στο
οποίο ανήκει ο αρμόδιος υπάλληλος, σε συνδυασμό με την υπ. Αριθμ.2135/18-12-2019 πρακτ.
41/18-12-2019 (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 (με τις σχετικές οδηγίες) και η παραλαβή των εργασιών θα γίνει από το Τμήμα

Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Εύβοιας σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.
Εύβοιας, στα οποία έχουν οριστεί υπεύθυνοι για την τεχνική αστυνόμευση του εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου ή αντίστοιχα των ποταμών και χειμάρρων της περιφερειακής
ενότητας, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. της Π.Σ.Ε. (Αριθμ. 3203/84663, ΦΕΚ 2201, τ.Β, 28-6-17
Απόφαση Έγκριση Τροποποίησης - Επικαιροποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.)
6.- 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.

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 και ώρες εργασίας του/ων μηχανήματος/ων θα
καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Εύβοιας και τα
αρμόδια τμήματα της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας, σε συνδυασμό με τα στοιχεία χρήσης GPS.

(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
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λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της υπηρεσίας.
(δ) Στην ωριαία αποζημίωση, που καθορίστηκε με την παραπάνω απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής, συμπεριλαμβάνεται κάθε δαπάνη για:
(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις

επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες, κλπ.

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

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

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

(δ6) Λειτουργία GPS για την δορυφορική παρακολούθηση κατα την διάρκεια των
εργασιών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1109
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου:«Συντήρηση οδικού
δικτύου Π.Ε. Φωκίδας υποέργο Διαγράμμιση εθνικού και επαρχιακού δικτύου Π.Ε.
Φωκίδας για τα έτη 2019-2020»προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
167733/3081/21-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει:
α)Τη δαπάνη του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας υποέργο Διαγράμμιση εθνικού
και επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2019-2020»προϋπολογισμού 500.000,00 € με
ΦΠΑ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ΣΑΕΠ 566 με ενάριθμο 2014ΕΠ56600009.
β)την ηλεκτρονική δημοπράτηση του εν λόγω έργου με ανοικτό διαγωνισμό και με το σύστημα
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).
γ)τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχέδιο της διακήρυξης
δ)τη διακήρυξη , την περίληψη διακήρυξης και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που απαρτίζουν
τον φάκελο της τεχνικοοικονομικής μελέτης του έργου (τεχνική έκθεση ,
προϋπολογισμό ,τιμολόγιο εργασιών , ειδική συγγραφή υποχρεώσεων , έντυπο οικονομικής
προσφοράς).
2.Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας δια του Προϊσταμένου της
ΔΤΕ της Π.Ε Φωκίδας , μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις
και έγγραφα , ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα
ειδικότερα όπως :
 Με σχετική απόφαση του Προϊσταμένου της ΔΤΕ , να γίνετε δεκτή η αποδοχή αιτήματος
του προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς όπως ορίζει το
άρθρο 3 παραγ. 3.6 της διακήρυξης .
3.Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας , δια του πιστοποιημένου
χρήστη, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» να προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλει
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ( άρθρο 4 παραγ 4.2α της διακήρυξης ).
4.Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας , δια του Προϊσταμένου της
ΔΤΕ της Π.Ε Φωκίδας , μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, και της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» με σχετική ειδοποίηση να παρέχει στον προσωρινό ανάδοχο προθεσμία πέντε
(5) ημερών για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών.
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5.Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας , δια του Προϊσταμένου της
ΔΤΕ της Π.Ε Φωκίδας , να διενεργήσει την διαδικασία ορισμού της επιτροπής δημοπρασίας του
εν λόγω έργου ως και την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Φωκίδας ως υπηρεσία που θα
διενεργήσει τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Επειδή ο προϋπολογισμός του έργου είναι κάτω από
το όριο της 2ης τάξης η επιτροπή θα γίνει τριμελής ( 3) .Τα τρία μέλη με τους αναπληρωτές του
θα είναι υπάλληλοι της Δ.Τ.Ε
6.Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας , δια του Προϊσταμένου της
ΔΤΕ της Π.Ε Φωκίδας , μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, όπως με απόφασή του να μεταθέσει
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών και την αποσφράγιση
αυτών σε άλλη ημέρα , αν για λόγους ανωτέρας βίας η για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η
αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα , η αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία
προσφορά. Επίσης να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους προσφέροντες την απόφαση αυτή εντός
πέντε ( 5 ) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν τη νέα ημερομηνία και να αναρτηθεί αυτή στο
ΚΗΔΜΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, και να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει , πριν τη λήξη τους την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
7.Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας , δια του Προϊσταμένου της
ΔΤΕ της Π.Ε Φωκίδας , μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, και της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» να κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης , σε κάθε προσφέροντα , εκτός του
προσωρινού αναδόχου , να καλεί με σχετική πρόσκληση τον προσωρινό μειοδότη για την
επικαιροποίηση των δικαιολογητικών , να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον
προσωρινό μειοδότη , και να εκδίδει απόφαση που να ορίζει την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παραγ 4.2ε της διακήρυξης .
8.Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας , δια του Προϊσταμένου της
ΔΤΕ της Π.Ε Φωκίδας, να εκφράζει τις απόψεις της Αναθέτουσας Αρχής επί υποβληθέντων
προδικαστικών προσφυγών του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017 λόγω ύπαρξης περιορισμού
χρόνου ( 10 ημερών) βάση του ανωτέρου άρθρου .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1110

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ορών ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση και
αποκατάσταση οδοστρώματος και τεχνικών έργων των ορεινών τμημάτων της
επαρχιακής οδού 11 και της εθνικής οδού Λιδωρικίου-Ευπαλίου(ΕΟ48)»
προϋπολογισμού 1.800.000,00 ,Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
167642/3070/21-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει:
α)τη δαπάνη του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση οδοστρώματος και τεχνικών έργων των
ορεινών τμημάτων της επαρχιακής οδού 11 και της εθνικής οδού Λιδωρικίου-Ευπαλίου(ΕΟ48)»
προϋπολογισμού 1.800.000,00 € με κωδικό αριθμό 2014ΕΠ56600009 της συλλογικής
απόφασης ΣΑΕΠ 566
β)την ηλεκτρονική δημοπράτηση του εν λόγω έργου με ανοικτό διαγωνισμό και με το σύστημα
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).
γ)τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης.
δ)τη διακήρυξη & την περίληψη διακήρυξης .

2.Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως Αρχή διενέργειας του Διαγωνισμού.

3.Εξουσιοδοτεί τον αναπληρωτή προϊστάμενο της ΔΤΕ Π.Ε Φωκίδας , για να προβεί στην
κλήρωση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Μη.ΜΕΔ, για την συγκρότηση της επιτροπής που
θα διενεργήσει τη δημοπρασία, να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς
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και να ορίσει νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού σύμφωνα με το άρθρο 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.Ε. Φωκίδας δια του αναπληρωτή
Προϊσταμένου της ΔΤΕ της Π.Ε Φωκίδας , μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, και μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, όπως
αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες , στη διακήρυξη κ.λπ
ειδικότερα όπως :
 Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς άρθρο 2 παραγ.

2.3 της διακήρυξης .
 Με σχετική απόφαση του αναπληρωτή Προϊσταμένου ΔΤΕ , να γίνετε δεκτή η αποδοχή

αιτήματος του προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς
όπως ορίζει το άρθρο 3 παραγ. 3.6 της διακήρυξης

 Κοινοποίηση στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων , άρθρο 4
παραγ. 4.1.α της διακήρυξης .

 Κοινοποίηση στους προσφέροντες την απόφαση έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης και
παροχής πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων ,άρθρο 4
παραγ. 4.1.θ της διακήρυξης

 Γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές , την
ημέρα και ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού, άρθρο
4 παραγ. 4.1.ι της διακήρυξης

 Να προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , άρθρο 4
παραγ 4.2α της διακήρυξης .

 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή συμπληρωματικών
δικαιολογητικών, άρθρο 4 παραγ 4.2.γ της διακήρυξης ).

 Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης , μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών , σε
κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο και να αναρτά τα δικαιολογητικά
του προσωρινού αναδόχου μέσω της λειτουργικότητας «Συνημμένα Ηλεκτρονικού
διαγωνισμού» άρθρο 4 παραγ 4.2. δ της διακήρυξης ).

 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά ,
και να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού , και να κοινοποιεί την απόφαση
κατακύρωσης, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνίας», άρθρο 4 παραγ 4.2 .ε της
διακήρυξης .

 Να μεταθέσει με απόφασή της την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών
προσφορών και την αποσφράγιση αυτών σε άλλη ημέρα , αν για λόγους ανωτέρας βίας
η για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα , η αν
μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά. Επίσης να κοινοποιήσει
ηλεκτρονικά στους προσφέροντες την απόφαση αυτή εντός πέντε ( 5 ) τουλάχιστον
εργάσιμων ημερών πριν τη νέα ημερομηνία και να αναρτηθεί αυτή στο ΚΗΔΜΗΣ και
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, και να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει , πριν τη λήξη τους την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συμμετοχής.

 Να κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο , να ειδοποιεί
και να παρέχει πρόσβαση , μέσω της λειτουργίας της Επικοινωνίας» στο σύνολο των
στοιχείων του διαγωνισμού και να διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών(ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις άρθρο 4 παραγ 4.3 της
διακήρυξης

, προκειμένου οι επιμέρους διαδικασίες και φάσεις του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και την διακήρυξη να ολοκληρώνονται σε σύντομο
χρονικό διάστημα προς όφελος των έργων και των οικονομικών φορέων του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1111
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ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου «Περιφερειακός δρόμος
Τρίκορφου-Β΄Φάση»προϋπολογισμού 6.200.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
169894/3110/25-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε “Το συγκεκριμένο έργο αφορά δρόμο συνολικού μήκους 4.020,66 μ.
Έχει ως αφετηρία την Επαρχιακή οδό Ναυπάκτου – Λιδωρικίου, στο ύψος του υφιστάμενου
διανοιχθέντα χωματόδρομου και πέρας την είσοδο της ιεράς μονής των Αγίων Αυγουστίνου και
Σεραφείμ του Σαρώφ.
Φτιάχνεται για να εξυπηρετηθεί κυρίως το μοναστήρι….
Θεωρώντας πως με το ποσόν αυτό θα μπορούσαμε να καλύψουμε άλλες μεγαλύτερες
ανάγκες…… ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε λευκό.

Ο κ. Μπέτσιος ανέφερε: “Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ, γιατί ο συγκεκριμένος δρόμος θα εξυπηρετήσει τις
ανάγκες των κοντινών κοινοτήτων, θα βοηθήσει στην πυροπροστασία της περιοχής και θα
ενισχύσει το θρησκευτικό τουρισμό με την αύξηση της επισκεψιμότητας στο μοναστήρι”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1.Εγκρίνει:

α)τη δαπάνη του έργου «Περιφερειακός δρόμος Τρίκορφου-Β΄Φάση» προϋπολογισμού :
6.200.000,00 € με Φ.Π.Α από το πρόγραμμα ΣΑΕΠ 066.

β)την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του εν λόγω έργου με ανοικτό διαγωνισμό
και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/16)

γ)τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης .

δ)την διακήρυξη και την περίληψη διακήρυξης και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που
απαρτίζουν την τεχνικοοικονομική μελέτη του έργου ( τεχνική έκθεση – προϋπολογισμός-
τιμολόγιο εργασιών, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, έντυπο οικονομικής προσφοράς)

2.Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας δια της προϊσταμένης της ΔΤΕ
της Π.Ε Φωκίδας , μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και
έγγραφα , ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα ειδικότερα
όπως :

 Με σχετική απόφαση της Προϊσταμένης ΔΤΕ , να γίνετε δεκτή η αποδοχή
αιτήματος του προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής
προσφοράς όπως ορίζει το άρθρο 3 παράγ. 3.6 της διακήρυξης .

3.Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας , δια του πιστοποιημένου
χρήστη, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» να προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλει
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 4 παράγ. 4.2α της διακήρυξης ).
4.Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας , δια της προϊσταμένης της
ΔΤΕ της Π.Ε Φωκίδας , μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, και της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» με σχετική ειδοποίηση να παρέχει στον προσωρινό ανάδοχο προθεσμία πέντε
(5) ημερών για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών.
5.Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας , δια της προϊσταμένης της
ΔΤΕ της Π.Ε Φωκίδας , να διενεργήσει την διαδικασία ορισμού της επιτροπής δημοπρασίας του
εν λόγω έργου ως και την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Φωκίδας ως υπηρεσία που θα
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διενεργήσει τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Επειδή ο προϋπολογισμός του έργου είναι στο όριο
της 2ης τάξης και κάτω η επιτροπή θα γίνει τριμελής ( 3) .Τα τρία μέλη με τους αναπληρωτές του
θα ορισθούν μέσω της διαδικασίας του συστήματος Μη. Μ.Ε.Δ.
6.Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας , δια της προϊσταμένης της
ΔΤΕ της Π.Ε Φωκίδας , μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, όπως με απόφασή της να μεταθέσει
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών και την αποσφράγιση
αυτών σε άλλη ημέρα , αν για λόγους ανωτέρας βίας η για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η
αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα , η αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία
προσφορά. Επίσης να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους προσφέροντες την απόφαση αυτή εντός
πέντε ( 5 ) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν τη νέα ημερομηνία και να αναρτηθεί αυτή στο
ΚΗΔΜΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, και να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει , πριν τη λήξη τους την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
7.Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας , δια της προϊσταμένης της
ΔΤΕ της Π.Ε Φωκίδας , μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, και της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» να κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης , σε κάθε προσφέροντα , εκτός του
προσωρινού αναδόχου , να καλεί με σχετική πρόσκληση τον προσωρινό μειοδότη για την
επικαιροποίηση των δικαιολογητικών , να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον
προσωρινό μειοδότη , και να εκδίδει απόφαση που να ορίζει την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγ. 4.2ε της διακήρυξης .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1112

ΘΕΜΑ 27ο:Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 980/4-8-20200 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί
έγκρισης όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση
τεχνικών έργων και καθαρισμός ρεμάτων στις Δ.Ε. Γραβιάς και Παρνασσού από φερτά
υλικά»,Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 166943/3062/20-
08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Διορθώνει την υπ’ αριθμ. 980/4-8-20200 απόφασή της στο σχέδιο διακήρυξης στην καλούμενη
τάξη πτυχίου ΜΕΕΠ Α2 . Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η 980/4-8-2020 (ΑΔΑ
ΩΥΝΤ7ΛΗ-0Ε6) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1113

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -
Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Ηλεκτροφωτισμός
γηπέδου Δροσιάς»προϋπολογισμού 90.000, 00€ με ΦΠΑ,Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 168150/5288/24-
08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το Πρακτικό Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς
της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Δροσιάς», με
Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 89884
2.Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», με Α.Α.Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ152669 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης πενήντα εννέα τοις εκατό (59,00 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1114

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση παράτασης του έργου:«Αποκατάσταση βλαβών στην εθνική οδό 77
περιοχής Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας(Τμήμα Παγωντας-Προκόπι-Μαντούδι-
Κήρινθος)»αναδόχου SEC ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
157322/4949/Φ.Ε./06-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Οι προβαλλόμενοι λόγοι της παράτασης θεωρούνται βάσιμοι...Δεν
έχουμε αντίρρηση”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στην
εθνική οδό 77 περιοχής Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας(Τμήμα Παγωντας-Προκόπι-
Μαντούδι-Κήρινθος)» αναδόχου SEC ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,μέχρι 31-01-2021, για τους λόγους που
αναφέρονται στις παραγράφους α), β) και γ) του υπ’ αρ. 139204/4273/Φ.Ε./06-08-2020
εγγράφου της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1115

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση βλαβών -
κατασκευή τεχνικών οδικού δικτύου 2018» προϋπολογισμού 900.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου
ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΟΠροεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 165785/2480/21-
08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Οι προβαλλόμενοι λόγοι της παράτασης θεωρούνται βάσιμοι...Δεν
έχουμε αντίρρηση”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας των εργασιών του έργου «Αποκατάσταση βλαβών -
κατασκευή τεχνικών οδικού δικτύου 2018» προϋπολογισμού 900.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου
ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ μέχρι 13-12-2020 με αναθεώρηση των τιμών για τις εργασίες που
θα εκτελεσθούν στο χρονικό διάστημα της παράτασης διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1116

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου :«Συντήρηση οδικού δικτύου
Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού»,προϋπολογισμού : 350.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου:
«ΣΤΕΡΕΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε», Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 170569/9941/26-
08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “ Το έργο είναι πολύπαθο και εξελίχθηκε περίεργα….
Η προτεινόμενη παράταση ως τις 31/8/2020, δίνεται ετεροχρονισμένα και εκπρόθεσμα….. για
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λόγους τακτοποίησης εκκρεμοτήτων ενός περίπου χρόνου.
Στο ιστορικό φαίνονται ασυνέπεια του εργολήπτη και ανεκτική στάση της υπηρεσίας……
εμπλέκεται δε και το Τεχνικό Συμβούλιο.
Για αυτό τον λόγο …. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση και ζητάμε ολοκληρωμένο διοικητικό
έλεγχο.”

Ο κ. Παπαναστασίου αναφέρθηκε στο θέμα ενημερώνοντας τα μέλη ότι το έργο έχει
ολοκληρωθεί και ότι η παράταση ζητείται δεδομένου να ολοκληρωθεί η σύνταξη κάποιων
απαραίτητων εγγράφων

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε “δεδομενου ότι το έργο έχει ήδη παραδοθεί, σύμφωνα με τις
διευκρινίσεις, που εδόθησαν από τον κ. Παπαναστασίου και επειδή η παράταση δίνεται για
γραφειοκρατικούς λόγους μέχρι 10-9-2020 αποδέχονται την εισήγηση”

Ο κ. Μπέτσιος επεσήμανε: “ Λέμε ΝΑΙ στην εισήγηση, αλλά υπάρχουν υπηρεσιακές ευθύνες για
την όλη εξέλιξη του έργου. Είναι θετικό ότι το έργο τελείωσε, όπως αναφέρει η εισήγηση και
διαβεβαιώνει ο κ. γενικός και θα αποδοθεί στους πολίτες “

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου:«Συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Ε.
Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού», συμβατικού ποσού 135.101,68€ χωρίς ΦΠΑ,αναδόχου:
«ΣΤΕΡΕΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε» με αναθεώρηση, ήτοι μέχρι 10-09-2020 για τυπικούς λόγους, καθώς
το έργο ολοκληρώθηκε στις 08-08-2020, προκειμένου να είναι δυνατή η σύνταξη των
απαραίτητων εγγράφων (Βεβ.Περαίωσης, ΑΠΕ , Πιστοποιήσεις κ.α.) για την εκκαθάριση της
εργολαβίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1117

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 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστείδης Τασιός Δημήτριος Βουρδάνος Ελένη Παναγιώτου

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Μαρία Αναγνώστου

Χρήστος Δούρος

Άννα Καρύκα

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Νικόλαος Μπέτσιος

Αναστάσιος Χρονάς

ΑΔΑ: ΨΩ4Μ7ΛΗ-ΡΤΖ



74

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΟΜΑΔΑ Β:ΤΜΗΜΑTA ΤΑΞΙ- ΔΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
(ΤΜΗΜΑΤΑ: Δ2,Δ3,Δ4,Δ5,Δ7,Δ8,Δ11,Δ12,Δ13,Δ14,Δ15)

Α/Α
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΟΝΟΜΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Δ2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΡΟΓΚΙΑ
ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΒΑΡΝΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΝΑΙ ΠΛΗΡΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δ3 ΓΡΑΝΙΤΣΑ
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
ΜΕ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
Β1 “ΛΗΜΕΡΙ –
ΓΡΑΝΙΤΣΑ”
ΕΝΑΣ (1)
ΜΑΘΗΤΗΣ ΑΠΟ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟ
Υ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΝΑΙ ΠΛΗΡΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δ4 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΗΜΕΡΙ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟ
Υ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΝΑΙ ΠΛΗΡΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δ5 ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΑΙ ΠΛΗΡΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δ7 ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
ΑΓΡΑΦΩΝ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΡΕΝΤΗΣ

ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΑΙ ΠΛΗΡΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
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Δ8 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΒΑΛΑΩΡΑΣ

ΚΑΣΤΡΑΚΙ
ΒΑΛΑΩΡΑΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟ
Υ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΝΑΙ ΠΛΗΡΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δ11 ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΡΕΝΤΗΣ

ΧΕΙΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΑΙ ΠΛΗΡΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δ12 ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ ΕΕΕΕΚ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ
ΤΑΞΙ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΙΚΕ

ΝΑΙ ΠΛΗΡΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δ13 ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ
ΤΑΞΙ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΙΚΕ

ΝΑΙ ΠΛΗΡΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δ14 4ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ
ΤΑΞΙ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΙΚΕ

ΝΑΙ ΠΛΗΡΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δ15 ΛΗΜΕΡΙ Δ.Σ. ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ &
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟ
Υ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΝΑΙ ΠΛΗΡΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΟΜΑΔΑ Β:ΤΜΗΜΑTA ΤΑΞΙ- ΔΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
(ΤΜΗΜΑΤΑ: Δ2,Δ3,Δ4,Δ5,Δ7,Δ8,Δ11,Δ12,Δ13,Δ14,Δ15)

Α
/Α

ΤΜ
Η
Μ
ΑΤ

Ο
Σ/
Δ
ΡΟ

Μ
Ο
Λ

Ο
ΓΙ
Ο
Υ

ΤΟ
Π
Ο
Σ
Π
ΑΡ

ΑΛ
ΑΒ

Η
Σ

ΤΟ
Π
Ο
Σ

Π
ΡΟ

Ο
ΡΙ
ΣΜ

Ο
Υ

Δ
ΡΟ

Μ
Ο
ΛΟ

ΓΙ
Ο

Η
Μ
ΕΡ

Η
ΣΙ
Ο
ΚΟ

ΣΤ
Ο
Σ

Π
ΡΙ
Ν
ΤΗ

Ν
ΕΚ

Π
ΤΩ

ΣΗ
ΣΕ

(€
)

Π
ΡΟ

ΣΦ
Ο
ΡΑ

ΕΚ
Π
ΤΩ

ΣΗ
(%

)

Η
Μ
ΕΡ

Η
ΣΙ
Ο
ΚΟ

ΣΤ
Ο
Σ

Μ
ΕΤ

Α
ΤΗ

Ν
ΕΚ

Π
ΤΩ

ΣΗ
ΣΕ

(€
)

ΑΡ
ΙΘ
Μ
Ο
Σ

Δ
ΡΟ

Μ
Ο
ΛΟ

ΓΙ
Ω
Ν
ΣΤ

Η
ΣΥ

Μ
Β
Α
ΣΗ

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Δ2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΡΟΓΚΙΑ
ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ
ΚΑΡΔΙΤΑΣ

ΜΟΝΗ
ΕΠΙΣΤΡ. 22,58 1 22,35 180 ΣΒΑΡΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Δ3 ΓΡΑΝΙΤΣΑ
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Β1
“ΛΗΜΕΡΙ –
ΓΡΑΝΙΤΣΑ” ΕΝΑΣ (1)
ΜΑΘΗΤΗΣ ΑΠΟ
ΛΗΜΕΡΙ ΠΡΟΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΟΝΗ
ΕΠΙΣΤΡ.

13,99 0 13,99 180 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δ4 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΗΜΕΡΙ ΜΟΝΗ
ΕΠΙΣΤΡ 22,58 0 22,58 180 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δ5 ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡ 19,74 0 19,74 180 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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Δ7 ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
ΑΓΡΑΦΩΝ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΡΕΝΤΗΣ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡ 37,17 1 36,80 180 ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δ8 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΒΑΛΑΩΡΑΣ

ΚΑΣΤΡΑΚΙ
ΒΑΛΑΩΡΑΣ

ΜΟΝΗ
ΕΠΙΣΤΡ 8,47 0 8,47 180 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δ11 ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΡΕΝΤΗΣ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡ 18,49 1 18,31 180 ΧΕΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δ12 ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ ΕΕΕΕΚ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡ

53,34 0,5 53,07 175 ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ
ΤΑΞΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΙΚΕ59,51 0,5 59,21 5

Δ13 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡ

25,62 0,5 25,49 175 ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ
ΤΑΞΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΙΚΕ28,39 0,5 28,25 5

Δ14 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΗ
ΕΠΙΣΤΡ

12,81 0,5 12,75 175 ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΕΣ
ΤΑΞΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΙΚΕ13,50 0,5 13,43 5

Δ15 ΛΗΜΕΡΙ Δ.Σ. ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ &
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡ 28,21 0 28,21 180 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΔΑ: ΨΩ4Μ7ΛΗ-ΡΤΖ
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