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

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
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: Λ. Καλυβίων 2
: 35 132 Λαμία
: Ουρανία Ντριβαλά
: 22313-54706
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 6ης Οκτωβρίου 2020
Αριθμός Πρακτικού 36

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 6 Οκτωβρίου 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.)203123/1465/01-10-2020 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.35/29-09-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο:Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τριμελές Α’ Τμήμα),[σχετικά με την αγωγή της Μαργαρίτας
Μάκκα].

ΘΕΜΑ 3ο:Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τριμελές Β’ Τμήμα),[σχετικά με την αγωγή της Αικατερίνης
χήρας Πέτρου Σισανέ κλπ(Συν.9)]

ΘΕΜΑ 4ο:Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς,[σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία
“ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Α.Ε.”].

ΘΕΜΑ 5ο:Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς,[σχετικά με την προσφυγή της Χαρίκλειας Σταμουλά].

mailto:oikon.epitropi@pste.gov.gr
ΑΔΑ: 6Υ987ΛΗ-6ΙΠ



2

ΘΕΜΑ 6ο:Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τριμελές Β’ Τμήμα),[σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με
την επωνυμία “ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”].

ΘΕΜΑ 7ο:Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς,[σχετικά με την Αγωγή της Μαρίας Καπαρέλη και του
Δαμιανού Μουτσέλη].

ΘΕΜΑ 8ο:Διορισμός Δικηγόρου για νομική στήριξη υπαλλήλου της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Άμφισσας.

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 9ο:Α)Έγκριση επανάληψης διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου
(αποθήκη δακοκτονίας) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
της Π.Ε.Εύβοιας με αλλαγή των όρων της διακήρυξης.
Β)Έγκριση των όρων της συνημμένης διακήρυξης.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση της υπ΄αριθμ.πρωτ.190788/3206/28-09-2020 Απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας,με θέμα: «Τροποποίηση συμβάσεων για το έργο: «Μεταφορά
μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών
2020-2021 & 2021-2022.

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση τροποποιήσεων μαθητικών δρομολογίων επί της 1ης Πρόσκλησης στα
πλαίσια του Δ.Σ.Α «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητα Βοιωτίας για τα σχολικά έτη:
2020-2021, 2021-2022.

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση τροποποιήσεων μαθητικών δρομολογίων- νέα δρομολόγια μεταφοράς
μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2020-2021.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών της
Π.Ε.Ευβοίας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών της
Π.Ε. Ευβοίας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλων
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Ευρυτανίας από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2020.

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης διορισμού πληρεξουσίου
δικηγόρου από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2020 της
Π.Ε. Ευρυτανίας.
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ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας
073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών
του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους
2020,Π.Ε.Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2020,Π.Ε.Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 19ο:Α)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε.
Φθιώτιδας, έτους 2020».
Β)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.
Γ) Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντα.

ΘΕΜΑ 20ο:Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1193/34/22-09-2020 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε., περί έγκρισης εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 073), για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και
λοιπών εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε.Φωκίδας για το Δ΄ τρίμηνο του έτους 2020.

ΘΕΜΑ 21ο:Α)Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού
Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
έτους 2020.
Β)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.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του συνοπτικού
διαγωνισμού του έργου: «Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο της Αγίας
Μαρίνας»,προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Ανάπλαση Παραλίας
Αμαρύνθου»,προϋπολογισμού 1.280.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Αντιμετώπιση Καταπτώσεων -
Κατολισθήσεων επί της οδού Στόμιο - Διασταύρωση με Ε.Ο. 8 (Οξύλιθος - Πλατάνα) μετά τα
έντονα καιρικά φαινόμενα από τις 30-12-2019 & 7-1-2020 (θεομηνίες "Ζηνοβία" &
"Ηφαιστίων")»,Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας ,του υποέργου «Σήμανση οδικού δικτύου Ν.
Εύβοιας για τα έτη 2020-2022» του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου
Π.Ε.Φωκίδας», υποέργο “Συντήρηση και Αποκατάσταση οδοστρώματος και τεχνικών έργων
στις εθνικές οδούς Ιτέας-Ναυπάκτου και Δελφών-Άμφισσας”,προϋπολογισμού 3.200.000,00 €.

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση όρων Ηλεκτρονικής Δημοπράτησης του Έργου: «Αποκατάσταση στηθαίων
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ασφαλείας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο Ν. Φωκίδας»,προϋπολογισμού 300.000,00€ €
Π.Ε.Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 28ο:α) Έγκριση της Διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών Δημοπράτησης της
μελέτης: «Μελέτη για αντιπλημμυρική προστασία-ποταμοί Μελάς(Μαυροπόταμος) Παστέλικας
και Ποταμάκι,συνολικού μήκους 32κμ.», προεκτιμώμενης αμοιβής 1.299.122,96 € με ΦΠΑ.
β) Ορισμός της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ως
Υπηρεσίας που θα διεξάγει τον διαγωνισμό.
γ) Ορισμός χειριστή του έργου στο ΕΣΗΔΗΣ.

ΘΕΜΑ 29ο:α) Έγκριση της Διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών Δημοπράτησης της
μελέτης: «Μελέτη για την κατασκευή επτά κυκλικών κόμβων στην Π.Ε. Βοιωτίας»,
προεκτιμώμενης αμοιβής 514.409,93 € με ΦΠΑ.
β) Ορισμός της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ως
Υπηρεσίας που θα διεξάγει τον διαγωνισμό.
γ) Ορισμός χειριστή του έργου στο ΕΣΗΔΗΣ.

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση Πρακτικού II και κατακύρωση σύμβασης της δημοπρασίας του έργου :
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.Βοιωτίας» ,Υποέργο:«Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού κόμβων
στο οδικό δίκτυο της Π.Ε.Βοιωτίας 2020-2021»,προϋπολογισμού: 200.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανέγερση 1ου
Δημοτικού Σχολείου Ερέτριας»,Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας για το έτος 2017 (Β’ Φάση)»,Π.Ε. Εύβοιας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση 1ου Πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού με
τίτλο«Προμήθεια και αντικατάσταση καθισμάτων αμφιθεάτρου Διοικητηρίου Π.Ε.
Ευβοίας»,προϋπολογισμού 74.313,20 € με ΦΠΑ 24% .

ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση 3ου Πρακτικού συνεδρίασης της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδών για το έτη 2020-
2021»,Π.Ε.Ευβοίας.

ΘΕΜΑ 35ο:Έγκριση 5ου Πρακτικού της Επιτροπής - Κατακύρωση Αποτελέσματος του
ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για
τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας” για το τμήμα 2, προϋπολογισμού 220.000,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων
Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό
«Προμήθεια ειδών γραφικής Ύλης και Φωτοτυπικού Χαρτιού-εκτυπωτών περιόδου 2020-2021
της Π.Ε. Φωκίδας και των γραφείων της Α΄θμιας και Β΄θμιας» Εκπαίδευσης ,συνολικού
προϋπολογισμού 34.800,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 37ο:Έγκριση του υπ’αριθμ.4/2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας/ Αξιολόγησης
των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Ν.
Ευρυτανίας για:«Αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο
διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια οσπρίων-ρυζιού-ελιών και
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είδη οπωροπωλείου για το επιχειρησιακό πρόγραμμα(Ε.Π.)Επισιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής(ΤΕΒΑ)για το Νομό Ευρυτανίας» που αφορά την αποσφράγιση των Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης,Π.Ε.Ευρυτανίας.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 38ο:΄Εγκριση της υπ’ αριθμ.198332/764/28-09-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων από την 18/9/2020 ),Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 39ο:Έγκριση δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης των Έργων α) «Μίσθωση Μηχανημάτων για την
Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 και β)
«Έργα-Άμεσες Παρεμβάσεις Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 2020-2022» της Π.Ε.
Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 40ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ.189202/583/20-09-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις από 17/09/2020),Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 41ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020», χρήση
2020,της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 42ο:Συμπλήρωση-Τροποποίηση της υπ’αριθμ.1987/2019 Απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής περί έγκρισης πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) που αφορά τον
Προϋπολογισμό του έτους 2020 και τον Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.

ΘΕΜΑ 43ο:Έγκριση της 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020 της Περιφερειακής
Στερεάς Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση έπρεπε να απουσιάσει λόγω κωλύματος ο Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής και Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός και προήδρευσε ο
Αντιπρόεδρός της, κ. Αριστείδης Τασιός,ωστόσο συνδέθηκε μέσω εφαρμογής e-presence για
πολύ μικρό χρονικό διάστημα .

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 παραβρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος/Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ.
Αριστείδης Τασιός και το τακτικό μέλος κ.Βασίλειος Σιαλμάς. Μέσω “e-presence” συμμετείχαν ο
Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Βουρδάνος και τα μέλη κ.κ. Αικατερίνη Καλαντζή,
Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Μαρία Αναγνώστου, Χρήστος Δούρος, Δημήτριος
Αναγνωστάκης, Κατερίνα Μπατζελή και Αναστάσιος Χρονάς.

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
1. Ο κ. Καρνάβας Ιωάννης , Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων Εσωτερικής
Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
2. Ο κ.Παπαναστασίου Αναστάσιος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης
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Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε.,με φυσική
παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων.
3. Ο κ.Βούλγαρης Αντώνιος ,Περιφερειακός σύμβουλος της παράταξης “Ελεύθερη
Στερεά”,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
4. Η κα Κολοβού Ζωή,Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Βοιωτίας,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
4. Η κα Μέγκου Αγλαΐα,Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Φωκίδας,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
6. Η κα Παλαιολόγου Βασιλική,Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικού και
Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Ε.Φθιώτιδας,με φυσική παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων.
7. Η κα Σωτηρίου Αδαμαντίνη,Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-
Οικονομικού της Π.Ε.Εύβοιας,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.

Χρέη γραμματέα άσκησε η Ουρανία Ντριβαλά του Κωνσταντίνου, κλάδου Δ.Ε.Διοικητικού-
Λογιστικού,με Βαθμό Γ’, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,με την αριθμ. πρωτ. οικ.62177/1122/23-
03-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας.

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

Με την έναρξη της συνεδρίασης,ο κ.Δούρος πήρε το λόγο ενημερώνοντας τα μέλη της Ο.Ε.
σχετικά με πρηγούμενη συνεδρίαση της ΕΝΠΕ ,η οποία έλαβε χώρα στις 02-10-2020.Πιο
συγκεκριμένα ανάφερε ότι από την πλευρά του τέθηκαν δύο θέματα. Συγκεκριμένα πρότεινε τη
δημιουργία δεκατριών αντί για εφτά θέσεων ιατρικού,νοσηλευτικού και λοιπού
προσωπικού ,πρόταση που μάλιστα έγινε δεκτή από τον Υπουργό Υγείας.Επίσης προτάθηκαν
από μέρους του, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων υπαλλήλων,δημιουργία ΜΕΘ αναλογικά με τον
πληθυσμό της κάθε Π.Ε.,προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού όπως μηχανικών ,γεωλόγων
και λοιπών ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση προβλημάτων και τέλος προτάθηκε η δημιουργία
κονδυλίου για την αγορά μηχανημάτων προς αντιμετώπιση καταστροφών και ολοκλήρωση
έργων.
Ο κ. Δούρος,τέλος συμπλήρωσε ότι στην συνάντηση της ΕΝΠΕ που θα πραγματοποιηθεί εντός
ολίγων ωρών και στην οποία θα παραβρεθεί ο Υπουργός Εσωτερικών, θα θέσει δύο ζητήματα.
Πρώτον, θα εκθέσει την ανάγκη δημιουργίας ενός αντίστοιχου προγράμματος όπως αυτό του
"Αντώνη Τρίτση",το οποίο απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους Δήμους και όχι στις
Περιφέρειες,γιατί χρειάζονται κονδύλια.Δεύτερον,θα τεθεί εκ μέρους του το ζήτημα του
οργανογράμματος των Περιφερειών γιατί υπάρχουν ανάγκες εξειδικευμένου προσωπικού.
Σε δεύτερη φάση ,ο κ.Δούρος έθεσε στο σώμα της οικονομικής επιτροπής ένα αίτημα
αναλύοντάς το ως εξής: “Πρόκειται για έναν εκπολιτιστικό σύλλογο της Αδερφότητας Δελφών για
ένα δρόμο της Ελευθερίας,όπου προωθούνται ,αναδεικνύονται και γίνονται ευρέως γνωστά τα
ιστορικά και πολιτιστικά γεγονότα του τόπου μας,φέρνοντας τουριστική ανάπτυξη. Σας μεταφέρω
το αίτημα όλων των Περιφερειακών Συμβούλων της Φωκίδας για χρηματοδότηση του εν λόγω
συλλόγου,προτείνοντας να συζητηθεί είτε στο Π.Σ. είτε στην επόμενη Ο.Ε. Επιγραμματικά
αναφέρω ότι το θέμα έχει γνωστοποιηθεί στους αρμοδίους φορείς όπως στον εκεί
Δήμο,Αντιπεριφερειάρχη και δεν υποβόσκουν σκοπιμότητες και μικροπολιτικές πίσω από την
συγκεκριμένη δράση ”.

Η κα Μπατζελή μετά την τοποθέτηση του κου Δούρου για τις θέσεις που εξέφρασε στην ΕΝΠΕ
και την υποστήριξη του στην πρόταση της «Αδελφότητας Δελφών» για ειδική εκδήλωση στα
πλαίσια του 1821,έλαβε τον λόγο και τόνισε: “καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κο Δούρο
για την ενημέρωση που μας δίνει σχετικά με τις συζητήσεις στην ΕΝΠΕ-έστω και εκτός
διαδικασίας-την κατάθεση προτάσεων που έχουμε συζητήσει και αναλύσει στην Ο.Ε. Είναι
σκόπιμο να υπάρχει μία πιο ολοκληρωμένη προετοιμασία έτσι ώστε να εκφραζόμαστε και ως
ΠΣΤΕ και μάλιστα σε μία περίοδο διαβούλευσης αλλαγών στην Αυτοδιοίκηση.
Σχετικά με την πρόταση της Αδελφότητας Δελφών ,δηλώνουμε την στήριξη μας ,γνωρίζουμε την
πρόταση η οποία θα είναι και διαχρονική πέρα του 2021,θα προσθέσει ένα ακόμη μεγάλο
αθλητικό και πολιτιστικό γεγονός στην Περιφέρεια μας. Στις 8-09-20 θα είναι η δεύτερη
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συνάντηση της αρμόδιας επιτροπής «1821», και εκεί ο εκπρόσωπος κος Μπέτσιος θα καταθέσει
τις δικές μας προτάσεις ,την μεθοδολογία λήψης αποφάσεων, το πλαίσιο- ιστορικό και
πολιτιστικό- που είναι σκόπιμο να κινηθούμε ώστε να αποφευχθούν ιστορικές «παρανοήσεις».
Aλλά και τις προτάσεις μας για την λειτουργία της Επιτροπής που πρέπει να λειτουργεί συνθετικά
και με διαφάνεια, ανταποκρινόμενη στην σημασία του ιστορικού γεγονότος για το οποίο έχει
συγκροτηθεί”.

Ο κ.Αναγνωστάκης παίρνοντας το λόγο πρότεινε να τεθεί το θέμα προς συζήτηση ως έκτακτο
έτσι ώστε να υπάρξει μία προέγκριση και να προχωρήσει έχοντας τη θωράκιση μίας απόφασης
της Ο.Ε.Στη συνέχεια κατέθεσε τις εξής απόψεις: “Eίναι αυτονόητο ότι ως παράταξη στηρίζουμε
τη συγκεκριμένη πρόταση της χρηματοδότησης του συλλόγου,είναι κοινό αίτημα,στηρίζεται από
τις παρατάξεις όπως αυτές εκπροσωπούνται στο Νομό Φωκίδας”.
Τέλος,ο κ.Αναγνωστάκης ευχαρίστησε τον κ. Δούρο ο οποίος είχε την καλοσύνη να ενημερώσει
τα μέλη της επιτροπής σχετικά με τις εξελίξεις και τις συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα στις
συνεδριάσεις της ΕΝΠΕ ,όπου τυγχάνει να αποτελούν μέλη της γενικής συνέλευσης ,αλλά
δυστυχώς δίχως να λαμβάνουν ενημέρωση”.

Ο κ. Χρονάς με τη σειρά του ευχαρίστησε τον κ. Δούρο όχι μόνο για την ενημέρωση που τους
παρείχε όσον αφορά την Ένωση Περιφερειών αλλά και γιατί έδειξε πως ένας εκπρόσωπος
εκπροσωπεί την παράταξη στην οποία εκλέχθηκε.

*************************************************************************************************************

Αναφορικά με έγγραφο Διαμαρτυρίας-Αίτησης Θεραπείας το οποίο απέστειλε ο Συνεταιρισμός
περιορισμένης ευθύνης ιδιοκτητών ασυρματοφόρων ΕΔΧ αυτοκινήτων με την επωνυμία
<<ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Ε.Δ.Χ.ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΡΙΠΟΣ Σ.Π.Ε.>>και
επισυνάπτεται παρακάτω ,η κα Μπατζελή κατέθεσε αίτημα συζήτησης της αίτησης θεραπείας
του συνεταιρισμού ταξί Χαλκίδας και αναφέρθηκε όπως υποστήριξε στην ουσία της υπόθεσης,
στον χειρισμό από πλευράς υπηρεσιών και ουσιαστικής ενημέρωσης της ΟΕ που κληθεί να
λάβει την τελική απόφαση χωρίς να της έχουν επισημανθεί οι εν λόγω ενστάσεις του
συνεταιρισμού. Τόνισε ότι η αίτηση θεραπείας που κατατέθηκε από το radio taxi Χαλκίδας -
όντως δεν προβλέπεται ως διαδικασία- και διαφώνησε με τις εξηγήσεις της υπηρεσίας που
θεώρησαν ότι πρόκειται για υπεργολαβία. Ενώ στην επιχειρηματολογία των υπηρεσιών περί
δήλωσης του RadioTAXI για την συνεργασία με συνεργαζόμενο πριν τον διαγωνισμό επεσήμανε
ότι στην Διακήρυξη 27-05-20 αριθ.πρωτ.96276 στην 2.2.7(σελ.36) οριζόταν ότι: “Υπό τους ίδιους
όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. Επισημαίνεται ότι η μίσθωση οχήματος ή η κατοχή
του από τον προσφέροντα, βάσει άλλης νομικής σχέσης με τρίτο πρόσωπο (πχ, παραχώρηση
χρήσης με ή χωρίς αντάλλαγμα), δεν αποτελεί στήριξη στις ικανότητες τρίτου. Συνεπώς, δεν
απαιτείται η υποβολή ΕΕΕΣ του τρίτου, εφόσον η κατοχή του οχήματος από τον αιτούντα
οικονομικό φορέα, υφίσταται ήδη κατά τον χρόνο της υποβολής του ΕΕΕΣ. Ως εκ τούτου κατά
τους ορισμούς αυτού του εδαφίου ,συνεπώς δεν απαιτείται η υποβολή ΕΕΕΣ (προφανώς για
αυτά τα ΕΔΧ), εφόσον η κατοχή του οχήματος από τον αιτούντα οικονομικό φορέα, υφίσταται ήδη
κατά τον χρόνο της υποβολής του ΕΕΕΣ”.

Μετά από ένα μακρύ διάλογο και τις εξηγήσεις που δόθηκαν από τις υπηρεσίες ,η κα Μπατζελή
επανήλθε τονίζοντας:“η επίλυση του θέματος των ταξί και δη της έδρας έχει συζητηθεί και
αναζητούμε τρόπους ενδιάμεσων λύσεων. Δεν μπορεί να παρεμποδίζεται από τις υπηρεσίες που
όφειλαν φυσικά να γνωρίζουν και την τάση που έχει διαμορφωθεί σε επίπεδο ΟΕ μετά την
συζήτηση του θέματος στην οποία και συμμετείχε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης. Εάν ο
διαγωνισμός κλειδώσει για 3 χρόνια τότε θα έχουμε διαμορφώσει συνθήκες αθέμιτου
ανταγωνισμού και αγοράς. Και πρόταση μας είναι όπως τα μαθητικά δρομολόγια να έχουν δικό
τους πλαίσιο πέρα εκείνου του 4412/16, εφόσον δεν τροποποιηθεί”.
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Στο σημείο αυτό ο Αντιπρόεδρος κ. Τασιός ολοκληρώνοντας τον κύκλο
συζήτησης,αναφερόμενος στο έγγραφο διαμαρτυρίας-Αίτησης Θεραπείας το οποίο απέστειλε ο
Συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης ιδιοκτητών ασυρματοφόρων ΕΔΧ αυτοκινήτων με την
επωνυμία <<ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Ε.Δ.Χ.ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΡΙΠΟΣ Σ.Π.Ε.>>
επισήμανε ότι έχει σταλεί στην Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας για γνωμοδότηση.
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************************************************************************************************************

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

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση: α) αποστολής 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 των παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων της
02/2020 αρ. πρωτ. 142832/4292/20-07-2020 Πρόσκλησης «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 229.616,11€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης , β) των όρων της
06/2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ».
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Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι επείγει η συνέχιση της διαγωνιστικής
διαδικασίας της Μεταφορά Μαθητών χωρικής αρμοδιότητα Π.Ε. Εύβοιας με σκοπό να
πραγματοποιηθεί η μεταφορά των μαθητών, για το σχολικό έτος 2020-2021, των άγονων
δρομολογίων που προέκυψαν από την 02/2020 με αρ. πρωτ. 142832/4292/20-07-2020
Πρόσκληση για την κατηγορία B «Μικρά Λεωφορεία» για την ανάθεση συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α’/θμιας & Β’/θμιας
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-
2021, 2021-2022 & 2022-2023 .

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση: α) αποστολής 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 των παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων της
01/2020 αρ. πρωτ. 141536/4255/17-07-2020 Πρόσκλησης «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 317.668,78 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης , β) των όρων της
05/2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ».

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι επείγει η συνέχιση της διαγωνιστικής
διαδικασίας της Μεταφορά Μαθητών χωρικής αρμοδιότητα Π.Ε. Εύβοιας με σκοπό να
πραγματοποιηθεί η μεταφορά των μαθητών, για το σχολικό έτος 2020-2021, των άγονων
δρομολογίων που προέκυψαν από την 01/2020 με αρ. πρωτ. 141536/4255/17-07-2020
Πρόσκληση για την κατηγορία Α «Λεωφορεία» για την ανάθεση συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α’/θμιας & Β’/θμιας
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη
2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 .

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση τροποποίησης δρομολογίου και νέο δρομολόγιο στα πλαίσια της
Διακήρυξης Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών
αρμοδιότητας Π.Ε.Βοιωτίας.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στην αναγκαιότητα λήψης απόφασης για την εκτέλεση
των μαθητικών δρομολογίων όπως προέκυψαν με την έναρξη της νέας σχολική χρονιάς και
απαιτείται νέα διαγωνιστική διαδικασία. Συνεπώς δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για λήψη
απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της επιτροπής.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση του 4ου πρακτικού της επιτροπής Διαγωνισμού για την
αξιολόγηση αιτήσεων συμμετοχής στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών της Π.Ε.
Βοιωτίας, για την «ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητα Βοιωτίας για τρία σχολικά έτη: 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 .

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στην σπουδαιότητα συμμετοχής του εν λόγω
οικονομικού φορέα σε επικείμενη νέα διαγωνιστική διαδικασία. Συνεπώς δεν υπάρχει χρονικό
περιθώριο για λήψη απόφασης σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της επιτροπής.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση: α) αποστολής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών
για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020
(20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ
(ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων των παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων της
04/2020 με αρ. πρωτ. 147584/4385/24-07-2020 Πρόσκλησης «Μεταφοράς μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
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Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-
2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 2.846.003,73 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης , β) των όρων της
07/2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΕΩΣ 4
ΘΕΣΕΩΝ.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι επείγει η συνέχιση της
διαγωνιστικής διαδικασίας της Μεταφορά Μαθητών χωρικής αρμοδιότητα Π.Ε. Εύβοιας με
σκοπό να πραγματοποιηθεί η μεταφορά των μαθητών, για το σχολικό έτος 2020-2021, των
άγονων δρομολογίων που προέκυψαν από την 04/2020 με αρ. πρωτ. 147584/4385/24-07-
2020 Πρόσκληση για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» για την ανάθεση
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων
Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 .
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση των υπ’ αριθμ. 4 & 5 πρακτικών της επιτροπής - κατακύρωση
αποτελέσματος του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για τη “Παροχή υπηρεσιών
φύλαξης κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας” της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,συνολικού
προϋπολογισμού 120.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή (Αριθμ. Διακήρυξης 13/120753/4031/24-6-2020).

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι η προηγούμενη σύμβαση έχει ήδη
λήξει και η επίσπευση της διαδικασίας είναι αναγκαία, προκειμένου να διασφαλιστεί έγκαιρα η
κάλυψη των κτιρίων με υπηρεσίες φύλαξης και ιδιαιτέρως την δεδομένη χρονική περίοδο λόγω
της πανδημίας του κορονοϊού.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση των υπ’ αριθμ. 14 και 15 πρακτικών της επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων
Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας
για τα έτη: 2020-2021/2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 129.262,53€ άνευ ΦΠΑ,
συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού
Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ - (Αριθμ. 2ης Πρόσκλησης Οικονομικών
Προσφορών 189366/5773/16-9-2020).

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στη φύση του, για την πραγματοποίηση των
δρομολογίων και την έγκαιρη υπογραφή των σχετικών συμβάσεων προκειμένου να μεταφερθούν
οι μαθητές στις σχολικές μονάδες, καθώς δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο για λήψη απόφασης σε
μεταγενέστερη συνεδρίαση της επιτροπής.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1272

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση: α) αποστολής 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 των παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων της
02/2020 αρ. πρωτ. 142832/4292/20-07-2020 Πρόσκλησης «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 229.616,11€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης , β) των όρων της
06/2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.202205/6080/01-
10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
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οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Αναγνωστάκης παίρνοντας πρώτος το λόγο έκανε μία γενικότερη τοποθέτηση όσον
αφορά το μείζον ζήτημα των Μαθητικών δρομολογίων λέγοντας τα εξής : “Η ψήφος μου θα είναι
Λευκή όπως και στην προηγούμενη συνεδρίαση δυστυχώς δεν υπάρχει
συντονισμός,παρουσιάζεται έλλειψη ολοκληρωμένης προσέγγισης από τις Περιφερειακές
Ενότητες,ο καθένας λειτουργεί με ξεχωριστό τρόπο με αποτέλεσμα διάφορες παρενέργειες ως
προς την υλοποίηση του θέματος της Μεταφοράς Μαθητών.Αν και έγινε έναρξη του σχολικού
έτους έχω λάβει ενημέρωση για αδυναμία μετακίνησης μαθητών προς και από τα σχολεία τους
σε διάφορα μέρη,ωστόσο έχει δοθεί μία αναλυτική αντιπρόταση σχετικά με την παράθεση
κάποιων συμβάσεων και για μία αποτελεσματική αντιμετώπιση του ζητήματος,από την κα
Μπατζελή.Θεωρώ ότι,έπειτα από ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε με
συζητήσεις και προσπάθειες που έγιναν από όλες τις παρατάξεις,εφόσον ακόμη αντιμετωπίζουμε
δυσκολίες μετακίνησης ,υπάρχει εμφανής πολιτική ευθύνη.Πρέπει να γίνει ένας απολογισμός για
να βελτιωθεί και να ομογενοποιηθεί το σύστημα καθώς επίσης να υπάρξει συνεργασία με τις
αρμόδιες Διευθύνσεις Παιδείας ανά Π.Ε.”.
Ο κ.Αναγνωστάκης ολοκλήρωσε τις θέσεις του εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του προς
την Περιφερειακή Αρχή ως προς τη μη αξιοποίηση των παρατηρήσεων και παρεμβάσεων που
γίνονται από τα μέλη της Ο.Ε.,μέλη με μακρά αυτοδιοικητική και πολιτική διαδρομή.

Ο κ. Δούρος αρχικά εξέθεσε το συλλογισμό του κάνοντας μία πολιτική ανάλυση σχετικά με την
τροποποίηση,αναμόρφωση του νόμου της πλειοψηφίας της Περιφερειακής Αρχής και τον
αντίκτυπο που έχει στην δυναμική ψήφου των μελών της επιτροπής.Τόνισε πως εξαιτίας αυτής
της κατάστασης εισάγονται θέματα δίχως ολοκληρωμένο σχεδιασμό και εις βάθος έρευνα
νομιμότητας.
Ο κ. Δούρος ενώ αρχικά δήλωσε πως η ψήφος του θα είναι Λευκή ,στη συνέχεια της συζήτησης
τόνισε ότι θα καταψηφίσει όλα τα έκτακτα θέματα.

Η κα Μπατζελή παίρνοντας το λόγο ψήφισε ΥΠΕΡ της συζήτησης του συνόλου των έκτακτων
θεμάτων και ως γενική τοποθέτηση στα μαθητικά τόνισε τα ακόλουθα:
“Από τον μήνα Μάιο, που εγκρίναμε τις δεσμεύσεις του προϋπολογισμού μαθητικών
δρομολογίων σε κάθε ΠΕ, έχουμε δηλώσει και συμφωνήσει για την σημαντικότητα των μαθητικών
δρομολογίων ως μιας κοινωνικής δημόσιας πολιτικής αλλά και ως μιας παρέμβασης που
σηματοδοτεί το ρόλο της Περιφερικής Διακυβέρνησης. Και μάλιστα με εισήγηση μας που
καταθέσαμε στην ΟΕ είχαμε προτείνει την εφαρμογή της ΔΣΑ ώστε να περιοριστούν οι χρονικές
καθυστερήσεις .Ζητήσαμε να υπάρχει μια ενοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών,
συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των υπηρεσιών των ΠΕ, έτσι ώστε ως Αναθέτουσα
Αρχή να μπορούμε να παρακολουθούμε τις διαδικασίες ,να παρεμβαίνουμε για κάλυψη τυχόν
αδυναμιών και να εξασφαλίσουμε ένα σύστημα αποτελεσματικό και διαφανές. Επισημάναμε δε,
ότι το θέμα των ταξί -της έδρας τους- αποτελεί μια «εμπλοκή» στις διαδικασίες που αφενός
πρέπει να επιλυθεί με την αλλαγή των βασικών νομοθετικών ρυθμίσεων του ν.4412/16 και των
μεταφορών περί έδρας ταξί. Μέχρι τότε είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστεί το θέμα συνθετικά βάση
των διευκολύνσεων που παρέχονται και εμείς μπορούμε να επιλέξουμε και να υλοποιήσουμε με
διαφάνεια και εμποδίζοντας κάθε πρακτική αθέμιτου ανταγωνισμού.
Μετά από εμπειρία αρκετών μηνών είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε την μέχρι σήμερα πορεία
των διαδικασιών και εκτιμούμε ότι «στραβά αρμενίζουμε».
Και γίνομαι πιο συγκεκριμένη και μάλιστα βάση και της εισήγησης του 1ου , 2ου και 5ου έκτακτου
θέματος περί μεταφοράς μαθητών στην ΠΕ Ευβοίας.
Ειδικότερα ερωτώ τις υπηρεσίες:
1.Γιατί και στις 3 νέες προκηρύξεις η παράγραφος της Διακήρυξης (27-05-20
αριθ.πρωτ.96276)που έγινε ο πρώτος διαγωνισμός περί στήριξης ικανότητας τρίτων
διαγράφεται, συγκεκριμένα το άρθρο 2.2.7 στο οποίο τονίζεται ότι «Υπό τους ίδιους όρους οι
ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην
ένωση ή άλλων φορέων. Επισημαίνεται ότι η μίσθωση οχήματος ή η κατοχή του από τον
προσφέροντα, βάσει άλλης νομικής σχέσης με τρίτο πρόσωπο (πχ, παραχώρηση χρήσης
με ή χωρίς αντάλλαγμα), δεν αποτελεί στήριξη στις ικανότητες τρίτου. Συνεπώς, δεν
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απαιτείται η υποβολή ΕΕΕΣ του τρίτου, εφόσον η κατοχή του οχήματος από τον αιτούντα
οικονομικό φορέα, υφίσταται ήδη κατά τον χρόνο της υποβολής του ΕΕΕΣ. Ως εκ τούτου
κατά τους ορισμούς αυτού του εδαφίου «συνεπώς δεν απαιτείται η υποβολή ΕΕΕΣ
(προφανώς για αυτά τα ΕΔΧ), εφόσον η κατοχή του οχήματος από τον αιτούντα οικονομικό
φορέα, υφίσταται ήδη κατά τον χρόνο της υποβολής του ΕΕΕΣ.
Εμποδίζετε με τον τρόπο αυτό συμμετοχή ταξί με συνεργαζόμενους ,όπου εσείς εκ των υστέρων
τις μεταφράζετε ως υπεργολαβία ,που όμως δεν είναι.
2.Γιατί στις νέες προκηρύξεις των 3 έκτατων θεμάτων, προστίθεται μια νέα Απαιτούμενα
δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς:
Ειδικώς για τα ΕΔΧ οχήματα θα δηλώνεται επιπλέον ότι τηρείται το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο περί της έδρας-διοικητικής μονάδας.
Στην περίπτωση που το λεωφορείο ή το Δ.Χ. επιβατικό (ΤΑΞΙ κλπ) δεν είναι ιδιόκτητο,
απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη του
λεωφορείου, του Δ.Χ. επιβατικού (ΤΑΞΙ κλπ) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής,
που να δηλώνει ότι παραχωρεί το όχημα του στον υποψήφιο ανάδοχο, για τη μεταφορά
μαθητών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής, καθώς
και του σχετικού συμφωνητικού μίσθωσης, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., το οποίο θα
πρέπει να προσκομίσει όταν και εάν κληθεί να υποβάλλει τα δικαιολογητικά, εάν πρόκειται να
γίνει σε αυτόν η κατακύρωση. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι ιδιοκτήτες λεωφορείων
που ανήκουν στο δυναμικό των Κ.Τ.Ε.Λ., λόγω του ειδικού νομικού καθεστώτος που διέπει τη
σύσταση και λειτουργία τους. Ποιοι εξυπηρετούνται και γιατί;
Φυσικά για αυτό το θέμα η ΠΕ Φθιώτιδας αναφέρεται με σαφήνεια στην παραγ.2.2.7
Στήριξη στην ικανότητα τρίτων, όπου είναι διαφορετική προσέγγιση.
3.Γιατί στις αντίστοιχες Διακηρύξεις άλλων ΠΕ πχ Φθιώτιδας(αριθ.10) που θα συζητήσουμε
παρακάτω, δεν υπάρχουν τέτοιες διατάξεις που είναι πέρα των βασικών όρων και
προϋποθέσεων της Νομοθεσίας. Ποιοι εξυπηρετούνται; Τα μεγάλα Λεωφορεία που χωρίς τον
περιορισμό της έδρας μπορούν να ναυλώνουν ταξί για το έργο που έχουν αναλάβει, εις βάρος
φυσικά των ιδιοκτητών ταξί αλλά και των μαθητών όπου οι άγονες διαδρομές δεν είναι λίγες μέσα
Οκτώβρη.
4.Γιατί στις Προκηρύξεις δεν αναφέρεται η ασφάλιση των οχημάτων βάση και του άρθρου 33
του Ν.4713/2020 -την ίδια παράλειψη κάνει και η ΠΕ Βοιωτίας- όπως αναφέρεται στην διακήρυξη
της ΠΕ Φθιώτιδας .

Για τους παραπάνω λόγους ψηφίζουμε ΚΑΤΑ, διότι δεν δόθηκαν και απαντήσεις από τις
υπηρεσίες”.

Ο κ.Τασιός παίρνοντας το λόγο ,αρχικά έδωσε σαφείς διευκρινίσεις για τη διαδικασία των
διαγωνισμών μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών,στη συνέχεια ανάλυσε τα θετικά
στοιχεία που κατά τη γνώμη του υπερτερούν ,αλλά και τα μειονεκτήματα του εν λόγω
συστήματος.

Η κα Σωτηρίου,Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Εύβοιας,παρενέβη διευκρινίζοντας πτυχές του θέματος των μαθητικών δρομολογίων που
χρήζουν περαιτέρω ερμηνείας.Πιο συγκεκριμένα μίλησε για την προκήρυξη,τα άγονα
δρομολόγια,το τεχνικό κομμάτι του δυναμικού συστήματος,τις τεχνικές προδιαγραφές της
διαγωνιστικής διαδικασίας.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Eγκρίνει :
1. Την αποστολή της 06/2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία B
«Μικρά Λεωφορεία» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01)
Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων που προέκυψαν από την 02/2020 με αρ. πρωτ.
142832/4292/20-07-2020 Πρόσκληση «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων
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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 229.616,11 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων
προαίρεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά
βάσει τιμής [χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης σε ευρώ (€)], στους οικονομικούς
φορείς οι οποίοι έγιναν αποδεκτοί και εντάχθηκαν στο μητρώο της κατηγορίας Β «ΜΙΚΡΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις υπ΄αριθ. 810/07-07-2020 (ΑΔΑ 67ΤΕ7ΛΗ-ΨΚΦ, αρ. Πρακτικού
25ο ), 903/21-07-2020 (ΑΔΑ ΩΔΨ07ΛΗ-Θ7ΘΙ, αρ. Πρακτικού 27ο), 994/04-08-2020 (ΑΔΑ
ΩΥΝΤ7ΛΗ-0Ε6, αρ. Πρακτικού 29ο ), 1146/15-09-2020 (ΑΔΑ ΩΔΝΡ7ΛΗ-ΥΣΚ, αρ. Πρακτικού
33ο ) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

2. Tους όρους της 06/2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β
«ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», σύμφωνα με το σχέδιο πρόσκλησης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1273

Στο σημείο αυτό της συνεδρίασης συνδέθηκε μέσω της εφαρμογής e-presence , ο
Περιφερειάρχης και Πρόεδρος της Ο.Ε.,κάνοντας μία αναφορά στο σημαντικότατο θέμα της
Μεταφοράς Μαθητών που απασχολεί όλες τις Π.Ε. και πρότεινε στα μέλη της Ο.Ε. τα προ
ημερήσιας διάταξης ζητήματα τα οποία είχαν θέσει, να συζητηθούν σε επίπεδο επικεφαλείς
παρατάξεων με τηλεδιάσκεψη ή δια ζώσης σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Έπειτα από μία εκτενή ανάλυση του σημαντικού αυτού ζητήματος μεταξύ των άλλων τόνισε : “Τα
Μαθητικά Δρομολόγια πρέπει να μπουν σε μία ρύθμιση,να πορεύονται με διαφορετικό
καθεστώς,υιοθετούμε την παρατήρηση περί απλοποίησης των διαδικασιών ανά Π.Ε.,έχουν γίνει
σημαντικά βήματα ,αλλά πρέπει να γίνουν κι άλλα.Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα μέσα
από τις παρεμβάσεις μας και την εφαρμογή του διαγωνισμού και το σχεδιασμό τους ,έχουμε θέσει
ως πρώτο στόχο κανένα παιδί να μη μένει χωρίς μεταφορά,δεύτερον η μεταφορά να γίνεται με το
χαμηλότερο δυνατόν κόστος,τρίτον απόλυτη χρηστότητα και προστασία του υγιούς ανταγωνισμού
των επαγγελματιών”.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση: α) αποστολής 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 των παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων της 01/2020 αρ. πρωτ.
141536/4255/17-07-2020 Πρόσκλησης «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 317.668,78 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων
προαίρεσης , β) των όρων της 05/2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την
κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.οικ.202087/6077/01-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Η κα Μπατζελή χρησιμοποίησε την ίδια επιχειρηματολογία του πρώτου έκτακτου θέματος και
στο δεύτερο έκτακτο θέμα ,η οποία παρατίθεται ως ακολούθως:
“Από τον μήνα Μάιο, που εγκρίναμε τις δεσμεύσεις του προϋπολογισμού μαθητικών
δρομολογίων σε κάθε ΠΕ, έχουμε δηλώσει και συμφωνήσει για την σημαντικότητα των μαθητικών
δρομολογίων ως μιας κοινωνικής δημόσιας πολιτικής αλλά και ως μιας παρέμβασης που
σηματοδοτεί το ρόλο της Περιφερικής Διακυβέρνησης. Και μάλιστα με εισήγηση μας που
καταθέσαμε στην ΟΕ είχαμε προτείνει την εφαρμογή της ΔΣΑ ώστε να περιοριστούν οι χρονικές
καθυστερήσεις .Ζητήσαμε να υπάρχει μια ενοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών,
συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των υπηρεσιών των ΠΕ, έτσι ώστε ως Αναθέτουσα
Αρχή να μπορούμε να παρακολουθούμε τις διαδικασίες ,να παρεμβαίνουμε για κάλυψη τυχόν
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αδυναμιών και να εξασφαλίσουμε ένα σύστημα αποτελεσματικό και διαφανές. Επισημάναμε δε,
ότι το θέμα των ταξί -της έδρας τους- αποτελεί μια «εμπλοκή» στις διαδικασίες που αφενός
πρέπει να επιλυθεί με την αλλαγή των βασικών νομοθετικών ρυθμίσεων του ν.4412/16 και των
μεταφορών περί έδρας ταξί. Μέχρι τότε είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστεί το θέμα συνθετικά βάση
των διευκολύνσεων που παρέχονται και εμείς μπορούμε να επιλέξουμε και να υλοποιήσουμε με
διαφάνεια και εμποδίζοντας κάθε πρακτική αθέμιτου ανταγωνισμού.
Μετά από εμπειρία αρκετών μηνών είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε την μέχρι σήμερα πορεία
των διαδικασιών και εκτιμούμε ότι «στραβά αρμενίζουμε».
Και γίνομαι πιο συγκεκριμένη και μάλιστα βάση και της εισήγησης του 1ου , 2ου και 5ου έκτακτου
θέματος περί μεταφοράς μαθητών στην ΠΕ Ευβοίας.
Ειδικότερα ερωτώ τις υπηρεσίες:
1.Γιατί και στις 3 νέες προκηρύξεις η παράγραφος της Διακήρυξης (27-05-20
αριθ.πρωτ.96276)που έγινε ο πρώτος διαγωνισμός περί στήριξης ικανότητας τρίτων
διαγράφεται, συγκεκριμένα το άρθρο 2.2.7 στο οποίο τονίζεται ότι «Υπό τους ίδιους όρους οι
ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην
ένωση ή άλλων φορέων. Επισημαίνεται ότι η μίσθωση οχήματος ή η κατοχή του από τον
προσφέροντα, βάσει άλλης νομικής σχέσης με τρίτο πρόσωπο (πχ, παραχώρηση χρήσης
με ή χωρίς αντάλλαγμα), δεν αποτελεί στήριξη στις ικανότητες τρίτου. Συνεπώς, δεν
απαιτείται η υποβολή ΕΕΕΣ του τρίτου, εφόσον η κατοχή του οχήματος από τον αιτούντα
οικονομικό φορέα, υφίσταται ήδη κατά τον χρόνο της υποβολής του ΕΕΕΣ. Ως εκ τούτου
κατά τους ορισμούς αυτού του εδαφίου «συνεπώς δεν απαιτείται η υποβολή ΕΕΕΣ
(προφανώς για αυτά τα ΕΔΧ), εφόσον η κατοχή του οχήματος από τον αιτούντα οικονομικό
φορέα, υφίσταται ήδη κατά τον χρόνο της υποβολής του ΕΕΕΣ.
Εμποδίζετε με τον τρόπο αυτό συμμετοχή ταξί με συνεργαζόμενους ,όπου εσείς εκ των υστέρων
τις μεταφράζετε ως υπεργολαβία ,που όμως δεν είναι.
2.Γιατί στις νέες προκηρύξεις των 3 έκτατων θεμάτων, προστίθεται μια νέα Απαιτούμενα
δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς:
Ειδικώς για τα ΕΔΧ οχήματα θα δηλώνεται επιπλέον ότι τηρείται το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο περί της έδρας-διοικητικής μονάδας.
Στην περίπτωση που το λεωφορείο ή το Δ.Χ. επιβατικό (ΤΑΞΙ κλπ) δεν είναι ιδιόκτητο,
απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη του
λεωφορείου, του Δ.Χ. επιβατικού (ΤΑΞΙ κλπ) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής,
που να δηλώνει ότι παραχωρεί το όχημα του στον υποψήφιο ανάδοχο, για τη μεταφορά
μαθητών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής, καθώς
και του σχετικού συμφωνητικού μίσθωσης, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., το οποίο θα
πρέπει να προσκομίσει όταν και εάν κληθεί να υποβάλλει τα δικαιολογητικά, εάν πρόκειται να
γίνει σε αυτόν η κατακύρωση. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι ιδιοκτήτες λεωφορείων
που ανήκουν στο δυναμικό των Κ.Τ.Ε.Λ., λόγω του ειδικού νομικού καθεστώτος που διέπει τη
σύσταση και λειτουργία τους. Ποιοι εξυπηρετούνται και γιατί;
Φυσικά για αυτό το θέμα η ΠΕ Φθιώτιδας αναφέρεται με σαφήνεια στην παραγ.2.2.7
Στήριξη στην ικανότητα τρίτων, όπου είναι διαφορετική προσέγγιση.
3.Γιατί στις αντίστοιχες Διακηρύξεις άλλων ΠΕ πχ Φθιώτιδας(αριθ.10) που θα συζητήσουμε
παρακάτω, δεν υπάρχουν τέτοιες διατάξεις που είναι πέρα των βασικών όρων και
προϋποθέσεων της Νομοθεσίας. Ποιοι εξυπηρετούνται; Τα μεγάλα Λεωφορεία που χωρίς τον
περιορισμό της έδρας μπορούν να ναυλώνουν ταξί για το έργο που έχουν αναλάβει, εις βάρος
φυσικά των ιδιοκτητών ταξί αλλά και των μαθητών όπου οι άγονες διαδρομές δεν είναι λίγες μέσα
Οκτώβρη.
4.Γιατί στις Προκηρύξεις δεν αναφέρεται η ασφάλιση των οχημάτων βάση και του άρθρου 33
του Ν.4713/2020 -την ίδια παράλειψη κάνει και η ΠΕ Βοιωτίας- όπως αναφέρεται στην διακήρυξη
της ΠΕ Φθιώτιδας .

Για τους παραπάνω λόγους ψηφίζουμε ΚΑΤΑ, διότι δεν δόθηκαν και απαντήσεις από τις
υπηρεσίες”.

Ο κ.Αναγνωστάκης δήλωσε:“Για όλους τους παραπάνω λόγους που αναπτύξαμε
προηγουμένως ψηφίζω ΛΕΥΚΟ”.
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Ο κ.Σιαλμάς ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Ο κ. Δούρος ενώ αρχικά δήλωσε πως η ψήφος του θα είναι Λευκή ,στη συνέχεια της συζήτησης
τόνισε ότι θα καταψηφίσει όλα τα έκτακτα θέματα.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει :
1.Την αποστολή της 05/2020 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 των άγονων δρομολογίων της 01/2020 αρ. πρωτ. 141536/4255/17-07-2020
Πρόσκλησης «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
317.668,78 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής [χαμηλότερη
τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης σε ευρώ (€)], στους οικονομικούς φορείς οι οποίοι έγιναν
αποδεκτοί και εντάχθηκαν στο μητρώο της κατηγορίας Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις
υπ΄αριθ. 810/07-07-2020 (ΑΔΑ 67ΤΕ7ΛΗ-ΨΚΦ, αρ. Πρακτικού 25ο ), 903/21-07-2020 (ΑΔΑ
ΩΔΨ07ΛΗ-Θ7ΘΙ, αρ. Πρακτικού 27ο), 994/04-08-2020 (ΑΔΑ ΩΥΝΤ7ΛΗ-0Ε6, αρ. Πρακτικού 29ο ),
1146/15-09-2020 (ΑΔΑ ΩΔΝΡ7ΛΗ-ΥΣΚ, αρ. Πρακτικού 33ο ) αποφάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

2.Tους όρους της 05/2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α
«ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», σύμφωνα με το σχέδιο πρόσκλησης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1274

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση τροποποίησης δρομολογίου και νέο δρομολόγιο στα πλαίσια της
Διακήρυξης Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών
αρμοδιότητας Π.Ε.Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.202924/5364/02-10-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Αναγνωστάκης ψήφισε την εισήγηση θετικά κατ’εξαίρεση λόγω της ιδιαιτερότητας του
θέματος

Ο κ. Χρονάς ανάφερε τα εξής: “Λόγω του ότι έχει ορθή επιχειρηματολογία και είναι πλήρως
αιτιολογημένο το συγκεκριμένο θέμα θα το ψηφίσω κατ’εξαίρεση”.

Η κα Μπατζελή ανάπτυξε τη θέση της:“Η παράταξή μας θα το ψηφίσει και θα
παρακολουθήσουμε τη διαδικασία διαγωνισμού για το δρομολόγιο.Επί της αρχής ΝΑΙ”.

Ο κ. Δούρος ενώ αρχικά δήλωσε πως η ψήφος του θα είναι θετική ,στη συνέχεια της συζήτησης
τόνισε ότι θα καταψηφίσει όλα τα έκτακτα θέματα.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει :
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1. Την τροποποίηση του υφιστάμενου μαθητικού δρομολογίου [6.20] επί της αριθ.
148346_3886/27-7-2020 1ης Πρόσκλησης στα πλαίσια του Δ.Σ.Α «Μεταφοράς Μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητα Βοιωτίας για τα σχολικά έτη: 2020-2021, 2021-2022», σύμφωνα με το
αριθ. πρωτ. 3391/1-10-2020 έγγραφο του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης και όπως αναλύεται
στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος.

2. Νέο μαθητικό δρομολόγιο [ΝΕΟ 5] διετούς διάρκειας (σχ. έτη 2020-2021 & 2021-2022) στα
πλαίσια του Β΄ Δυναμικού Συστήματος Αγορών και σύμφωνα με τους όρους της αριθ.
90209_2410/20-5-2020 (AΔΑΜ: 20PROC006733460) Διακήρυξης Δ.Σ.Α., για την Ανάθεση
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων
Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητα Βοιωτίας για τα
σχολικά έτη: 2020-2021 και 2021-2022, συνολικού προϋπολογισμού 27.156,5 € (άνευ ΦΠΑ και
δικαιωμάτων προαίρεσης 28%), σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 3391/1-10-2020 έγγραφο του
Τμήματος Δια Βίου Μάθησης και όπως αναλύεται στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙΙ του
παρόντος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1275

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση του 4ου πρακτικού της επιτροπής Διαγωνισμού για την
αξιολόγηση αιτήσεων συμμετοχής στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών της Π.Ε.
Βοιωτίας, για την «ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητα Βοιωτίας για τρία σχολικά έτη: 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.203447/5381/02-10-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς σχολίασε:“Λόγω της φύσης των προβλημάτων που θέλουν να αντιμετωπίσουν….
Δεν έχουμε αντίρρηση στην συζήτηση αυτών των θεμάτων.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι λογικές και αιτιολογούνται …. Παρά ταύτα λόγω….
των λειψών προσπαθειών για ενιαίο τρόπο και συντονισμό στην διαδικασία καθορισμού
μαθητικών δρομολογίων….. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ”.

Ο κ. Δούρος ενώ αρχικά δήλωσε πως η ψήφος του θα είναι Λευκή ,στη συνέχεια της συζήτησης
τόνισε ότι θα καταψηφίσει όλα τα έκτακτα θέματα.

Στο σημείο αυτό η κα Κολοβού ,Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της
Π.Ε.Βοιωτίας ,παρεμβαίνοντας στη συζήτηση εξήγησε με σαφήνεια τους λόγους για τους
οποίους το συγκεκριμένο θέμα στάλθηκε ως έκτακτο.

Ο κ.Αναγνωστάκης ψήφισε θετικά έπειτα από την παρέμβαση και την αιτιολόγηση που δόθηκε
από την Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Βοιωτίας .

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 4/2-10-2020, πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης
διαγωνισμών για την «ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητα Βοιωτίας για τρία σχολικά έτη: 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023,
συνολικού προϋπολογισμού 7.558.624,55€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% και
δικαιωμάτων προαίρεσης 28%, και αφορά την αξιολόγηση της αίτησης συμμετοχής στον εν
θέματι διαγωνισμό.
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2. Αποδέχεται και εγγράφει τον αναφερόμενο οικονομικό φορέα στο Δυναμικό Σύστημα
Αγορών (ΔΣΑ ) για την «ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητα Βοιωτίας για τρία σχολικά έτη: 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023»
όπως παρατίθενται στον κατωτέρω Πίνακα :

ΠΙΝΑΚΑΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ Δ.Σ.Α.
α/α Προμηθευτής Αριθμός απάντησης Ώρα απάντησης

1 ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 192982 01/10/2020
13:23:36,

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 1276

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση: α) αποστολής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για
την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020
(20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ
(ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων των παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων της
04/2020 με αρ. πρωτ. 147584/4385/24-07-2020 Πρόσκλησης «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 2.846.003,73 € συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης , β) των όρων της 07/2020 πρόσκλησης για την
υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.203053/6127/02-
10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή δήλωσε τα ακόλουθα:“Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ πιστεύοντας στην διευκόλυνση της
επίλυσης των άγονων δρομολογίων”.

Ο κ.Χρονάς δήλωσε τα ακόλουθα:“Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι λογικές και
αιτιολογούνται …. Παρά ταύτα λόγω…. των λειψών προσπαθειών για ενιαίο τρόπο και
συντονισμό στην διαδικασία καθορισμού μαθητικών δρομολογίων….. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ”.

Ο κ. Δούρος ενώ αρχικά δήλωσε πως η ψήφος του θα είναι Λευκή ,στη συνέχεια της συζήτησης
τόνισε ότι θα καταψηφίσει όλα τα έκτακτα θέματα.

Οι κ.κ. Αναγνωστάκης και Σιαλμάς ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει :
1.Tην αποστολή της 07/2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ
«ΕΔΧ –ΕΩΣ 4 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 των άγονων δρομολογίων της 04/2020 με αρ. πρωτ.
147584/4385/24-07-2020 Πρόσκλησης «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 2.846.003,73 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων
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προαίρεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά
βάσει τιμής [χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης σε ευρώ (€)], στους οικονομικούς
φορείς οι οποίοι έγιναν αποδεκτοί και εντάχθηκαν στο μητρώο της κατηγορίας Δ «ΕΔΧ –ΕΩΣ 4
ΘΕΣΕΩΝ», σύμφωνα με τις υπ΄αριθ. 810/07-07-2020 (ΑΔΑ 67ΤΕ7ΛΗ-ΨΚΦ, αρ. Πρακτικού 25ο ),
903/21-07-2020 (ΑΔΑ ΩΔΨ07ΛΗ-Θ7ΘΙ, αρ. Πρακτικού 27ο), 994/04-08-2020 (ΑΔΑ ΩΥΝΤ7ΛΗ-
0Ε6, αρ. Πρακτικού 29ο ), 1146/15-09-2020 (ΑΔΑ ΩΔΝΡ7ΛΗ-ΥΣΚ, αρ. Πρακτικού 33ο )
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

2.Τους όρους της 07/2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ
«ΕΔΧ –ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», σύμφωνα με το σχέδιο πρόσκλησης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1277

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση των υπ’ αριθμ. 4 & 5 πρακτικών της επιτροπής - κατακύρωση
αποτελέσματος του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για τη “Παροχή υπηρεσιών
φύλαξης κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας” της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,συνολικού
προϋπολογισμού 120.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή (Αριθμ. Διακήρυξης 13/120753/4031/24-6-2020).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.204464/6154/05-
10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε τα ακόλουθα:“Πρόκειται για εργολαβία – ενοικίαση εργαζομένων…..
Μορφή ιδιωτικοποίησης.ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση”.

Ο κ. Δούρος ενώ αρχικά δήλωσε πως η ψήφος του θα είναι θετική ,στη συνέχεια της συζήτησης
τόνισε ότι θα καταψηφίσει όλα τα έκτακτα θέματα.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1.Εγκρίνει τα υπ’ αριθμ. 4/16-9-2020 και 5/30-9-2020 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας,
αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού, ανοικτού,
δημόσιου διαγωνισμού για την “Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας” της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού 120.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.,με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, που αφορούν στον έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδειχθέντα προσωρινού μειοδότη που υποβλήθηκαν στον
εν λόγω διαγωνισμό.
2.Κατακυρώνει τον εν θέματι διαγωνισμό στην επιχείρηση “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΚΙΑΣ”, με δ.τ
Group K.V.P. (ΑΦΜ: 112437726), η οποία πρόσφερε την πιο συμφέρουσα προσφορά από
οικονομικής άποψης, ήτοι ποσό 116.690,13€ με ΦΠΑ, με την υποχρέωση του αναδόχου να
διαθέτει υπάλληλο με άδεια εργασίας τύπου Β’ καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης που θα
συναφθεί, διότι η σχέση εργασίας του υπαλλήλου που δηλώνει λήγει στις 30-11-2020.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1278

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση των υπ’ αριθμ. 14 και 15 πρακτικών της επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων
Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας
για τα έτη: 2020-2021/2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 129.262,53€ άνευ ΦΠΑ,
συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού
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Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ - (Αριθμ. 2ης Πρόσκλησης Οικονομικών
Προσφορών 189366/5773/16-9-2020).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.202867/6073/05-10-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή έδωσε θετική ψήφο και απευθυνόμενη στην κα Παλαιολόγου ,Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Ε.Φθιώτιδας,πρότεινε
την αποστολή στα μέλη της επιτροπής ,της διακήρυξης και προκήρυξης της
Π.Ε.Φθιώτιδας,ούτως ώστε να υπάρχει ένα πρότυπο στην προσπάθεια ομογενοποίησης των
διαδικασιών.

Ο κ. Δούρος ενώ αρχικά δήλωσε πως η ψήφος του θα είναι Λευκή ,στη συνέχεια της συζήτησης
τόνισε ότι θα καταψηφίσει όλα τα έκτακτα θέματα.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1.Εγκρίνει τα υπ’ αριθμ. 14/02-10-2020 & 15/05-10-2020 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας,
αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών “Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας &
Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα έτη:
2020-2021/2021-2022”, που αφορούν στον έλεγχο της οικονομικής και τεχνικής προσφοράς των
υποψήφιων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει ως προσωρινούς μειοδότες για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς
Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας για τα σχολικά έτη 2020-
2021 και 2021-2022, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) από τη
Π.Ε. Φθιώτιδας με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, οι
οποίοι προσέφεραν την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης, όπως
απεικονίζονται στον κάτωθι πίνακα:

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(με φπα)

53 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 1% 19.1749,00

75 ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1% 3.749,76
90 ΚΟΛΛΙΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4% 8.191,44

92 ΚΟΛΛΙΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1% 6.615,65

109 ΠΑΠΑΔΙΑ ΕΛΕΝΗ 5% 5.066,64
134 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΣΟΦΙΑ 1% 15.079,39
142 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1% 32.819,33

Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 5.3 της διακήρυξης,
που θα υποβάλλουν οι ανωτέρω προσφέροντες (προσωρινοί ανάδοχοι) ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
ηλεκτρονικής ειδοποίησης που θα του αποσταλεί απο την Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε.

3. Κηρύττει ως άγονα τα τμήματα 51 και 136 διότι δεν έχει υποβληθεί στο διαγωνισμό καμία
εμπρόθεσμη - παραδεκτή προσφορά.

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=138765&tradingPartnerId=154624&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1892815268&oapc=10&oas=GtKNoc7LO7CaSgwqZ_jyBQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=138765&tradingPartnerId=154624&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1892815268&oapc=10&oas=GtKNoc7LO7CaSgwqZ_jyBQ..
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4.Εγκρίνει την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για τα ανωτέρω άγονα τμήματα μέσω
πρόσκλησης υποβολής προσφορών στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος
Αγορών (ΔΣΑ) από τη Π.Ε. Φθιώτιδας με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.

5. 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. 189366/5773/16-09-2020 2ης
πρόσκλησης υποβολής οικονομικών προσφορών (ΑΔΑΜ: 20PROC007327513 )», όπως
απεικονίζονται στον κάτωθι πίνακα:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1279

Με το πέρας της συζήτησης αναφορικά με τα έκτακτα θέματα,ο Πρόεδρος της επιτροπής και
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας,αποδεσμεύτηκε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του υπ’αριθμ. 35/29-09-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε κατά πλειοψηφία το με αριθμ. 35/29-09-2020 πρακτικό συνεδρίασής
της,για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω:

Η κα Μπατζελή παίρνοντας τον λόγο δήλωσε ότι δεν επικυρώνει το 3ο έκτακτο θέμα της 35ης
Ο.Ε. σχετικά με την «Έγκριση 3ου πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης
διαγωνισμών επί της αριθμ. 1 ης Πρόσκλησης «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για τα σχολικά
έτη 2020-2021, 2021-2022, στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.).
Δήλωσε δε ,ότι η απόφαση με ευθύνη του προεδρεύοντα ελήφθη χωρίς να έχουν δοθεί οι
απαντήσεις σε διευκρινιστικές ερωτήσεις που είχαν ζητήσει και αναφέρονται στα πρακτικά. Οι
εισηγήσεις ήταν ελλιπείς ενώ υπήρχαν αναπάντητα ερωτήματα. Για τον λόγο αυτό ζήτησε όπως
τροποποιηθεί η θέση της στο τρίτο έκτακτο θέμα .Το αίτημα της έγινε αποδεκτό και εγγράφεται
στο παρόν πρακτικό με το ακόλουθο κείμενο που αιτιολογεί την θέση της.

“Μετά τις διευκρινήσεις που ζητήθηκαν λόγω ελλιπούς εισηγήσεων των αρμόδιων που δεν

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

53 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 1%

75 ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1%
90 ΚΟΛΛΙΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4%

92 ΚΟΛΛΙΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1%

109 ΠΑΠΑΔΙΑ ΕΛΕΝΗ 5%
134 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΣΟΦΙΑ 1%
142 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1%

https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=138765&tradingPartnerId=154624&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1892815268&oapc=10&oas=GtKNoc7LO7CaSgwqZ_jyBQ..
https://ebs.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=PON_SUPPLIER_DETAILS&vendorId=138765&tradingPartnerId=154624&retainAM=Y&addBreadCrumb=Y&_ti=1892815268&oapc=10&oas=GtKNoc7LO7CaSgwqZ_jyBQ..
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έδιναν στην Αναθέτουσα Αρχή την πλήρη εικόνα της διαγωνιστικής διαδικασίας ,την εκτεταμένη
συζήτηση και τις διευκρινήσεις που εστάλθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της συνεδρίασης
μας και με την εξέταση αυτών ,δηλώνω ότι θα καταψηφίσω το θέμα αυτό. Κι αυτό διότι:

1. Όπως αναφέρεται από τις υπηρεσίες ο διαγωνισμός αυτός προκηρύχθηκε για taxi για τα
συγκεκριμένα δρομολόγια αλλά παρόλα αυτά κατατέθηκαν και προσφορές από
ιδιόκτητες πούλμαν. Δεν ματαιώθηκε ο διαγωνισμός ως άγονος και να μετατραπεί σε
διαγωνισμό για μεγαλύτερα οχήματα.

2. Ο κος Μειδάνης δήλωσε προβλήματα Υγείας και αποχωρεί μόνο από τα 45 και 46
δρομολόγια στα οποία είχε δώσει έκπτωση 47% και τηρεί ως «ασθενής» τα δρομολόγια
44 και 48 με αντίστοιχη έκπτωση. Η «εξοικονόμηση» από την ακύρωση αυτών των 2
δρομολογίων είναι 36.145 ευρώ χωρίς ΦΠΑ .

3. Ο κος Μειδάνης βάση εγκυκλίου δεν θα έπρεπε να κηρυχθεί «έκπτωτος» από την
διαγωνιστική διαδικασία ;Τι ισχύει τελικά όταν ανάδοχος αποχωρεί κατά την διαγωνιστική
διαδικασία , υπάρχουν δύο μέτρα δύο σταθμά και βάση του πρακτικού της 32ης και 33ης
της ΟΕ για άλλο δρομολόγιο ;

4. Αναφέρεται ότι ο κος Νικολάου -οδηγός taxi- όπου είχε την επόμενη μεγαλύτερη
έκπτωση εκείνης του κου Μειδάνη –αποκλείσθηκε λόγω έδρας. Ποια ήταν η έδρα του και
για ποιο δρομολόγιο αποκλείσθηκε;

5. Ο κος Τσότρας, ως ο επόμενος –διότι κατά τις υπηρεσίες οι δύο άλλοι μειοδότες είχαν
πρόβλημα με την έδρα ως taxi- με έκπτωση 7% παίρνει τα δρομολόγια 45 και 46 με
κόστος 61.117ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

6. Διασταυρώνοντας τις προσφορές που είχαν καταθέσει οι ιδιοκτήτες Μειδάνης και Τσότρας,
ο τελευταίος είχε δώσει έκπτωση στα δρομολόγια από 38-53 εκτός των 44,45,44,48 ,από
27%-47%.Και η «σταυροβελονιά» αυτή έγινε και από τις προσφορές του κου Μειδάνη σε
σχέση με τις χαμηλότερες προσφορές του κου Τσότρα.

7. Πως εξηγείται η απόσυρση από τον κο Μειδάνη του υπ αριθμού όχημα ΒΙΜ 9164
δρομολόγιο 45,να έχει καταθέσει προσφορά για το 54ο δρομολόγιο στην ΠΕ Ευβοίας
στο οποίο αναδείχτηκε ανάδοχος ο κος Τσότρας με το όχημα αριθμού ΒΙΝ 9841(32η ΟΕ
στο 2ο έκτακτο), που θα κάνει το διπλό δρομολόγιο -την ίδια χρονική περίοδο- αριθ.50
Αμπελοχώρι-Λουτούφι της ΠΕ Βοιωτίας. Φυσικά ο κος Τσότρας έχε καταθέσει
τουλάχιστον 4 προσφορές για τα μαθητικά δρομολόγια ΠΕ Ευβοίας με τους ίδιους
αριθμούς οχημάτων με εκείνα της ΠΕ Βοιωτίας, όπως ΥΤΗ 9871,ΒΙΝ 7901,ΒΙΜ 5515.

8. Δεν έχουμε στοιχεία για την έδρα taxi των δρομολογίων 41,51,52.
9. Γιατί δεν ισχύει γενικά η μεταστάθμευση σε συνδυαζόμενα δρομολόγια;
10. Ερωτώ εάν στην Περιφέρεια με απόφαση Περιφερειάρχη που συγκροτείται Περιφερειακή

Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΠΟΔΕ) για το συντονισμό και την παρακολούθηση της
μεταφοράς μαθητών σε περιφερειακό επίπεδο, λειτουργεί και ελέγχει.

Μετά τις διαπιστώσεις αυτές εκτιμούμε ότι ο διαγωνισμός, το σύνολο ή μέρος αυτού
μετά από απόφαση της ΟΕ - πρέπει να ακυρωθεί διότι υπάρχει σημαντική
επιβάρυνση, σημαντικές διαφορές στα ποσοστά εκπτώσεων, διερεύνηση πρακτικής
αθέμιτων συμφωνιών και αποκλεισμού άλλων μεταφορικών μέσων που
απαγορεύονται εκ της νομοθεσίας .
Επίσης στην 33η ΟΕ θέσαμε με ερώτηση μας θέσαμε το θέμα πως διασφαλίζονται οι
προσωρινοί ανάδοχοι για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών ,βάση του άρθρου 33 του
4713/2020,θέμα για το οποίο δεν έχει ληφθεί καμμία απόφαση όπως άλλωστε προβλέπεται
από την κείμενη νομοθεσία.
Οι καθυστερήσεις στις διαγωνιστικές διαδικασίες είναι σημαντικές και δεν έχουν εφαρμοστεί
οι διατάξεις για διευκόλυνση της μεταφοράς των μαθητών κατ επιλογή, όπως άρθρ. 2στ.2)
Δυνατότητα χρονικής παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης για διάστημα μέχρι πέντε (5)
μήνες, με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού αντικειμένου, μέχρι την ολοκλήρωση του
επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών. Η δυνατότητα παράτασης της διάρκειας της
σύμβασης πρέπει να αναφέρεται ρητά στην προκήρυξη και τη διακήρυξη του διαγωνισμού”.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε τα ακόλουθα όσον αφορά την επικύρωση του Πρακτικού 35/29-09-
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2020,σχετικά με το 3ο έκτακτο θέμα με τίτλο:Έγκριση 3ου πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής
διενέργειας/αξιολόγησης διαγωνισμών επί της αριθμ. 1ης Πρόσκλησης «Μεταφοράς μαθητών
των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Βοιωτίας, για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022, στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος
Αγορών (Δ.Σ.Α.):
“Δεν έχουμε αντίρρηση………. πλην του 3ου ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ, που αφορούσε μαθητικά
δρομολόγια της Π.Ε. Βοιωτίας, για το οποίο προκύπτουν σοβαρά ζητήματα ουσίας……..
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ επιχειρηματολογήσαμε και ψηφίσαμε ΛΕΥΚΟ….
Έχουμε ήδη δηλώσει πως η έλλειψη συντονισμού και ενιαίου τρόπου αντιμετώπισης του
ζητήματος των μαθητικών μετακινήσεων….. δημιούργησε μια εικόνα εντυπωσιακής
πολυπλοκότητας, που δεν επιτρέπει κανέναν ουσιαστικό έλεγχο….
Στο εξής δεν θα αποδεχτούμε καμιά συζήτηση αν δεν εντάσσεται σε ενιαία μέθοδο που θα
χρησιμοποιούν όλες οι Περιφερειακές ενότητες.
Για αυτό τον λόγο…. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ.
Από όσα πληροφορηθήκαμε, όμως, μετά την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

 Ο διαγωνισμός αυτός προκηρύχθηκε για taxi αλλά παρόλα αυτά κατατέθηκαν και
προσφορές από ιδιόκτητες πούλμαν, που εκτίμησαν πως μπορούσαν να εξυπηρετηθούν
οι μαθητές με μεγαλύτερο όχημα, αμφισβητώντας βάσιμα την εκτίμηση της υπηρεσίας.

 Ένας μειοδότης δήλωσε προβλήματα Υγείας και παραιτήθηκε επιλεκτικά από ορισμένα
δρομολόγια, παραμένοντας σε άλλα.

 Με την αξιοποίηση του μειοδότη που επιλέχθηκε τελικά προκύπτει επιβάρυνση της
Περιφέρειας ίση με την διαφορά των εκπτώσεων που έδωσαν οι διαγωνιζόμενοι.

Αυτά δυστυχώς δεν πρόκυπταν από την εισήγηση, που είχε διανεμηθεί στα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής πριν την συνεδρίαση….
Σε αυτή την βάση θεωρούμε πως το πρακτικό δεν πρέπει να επικυρωθεί για το συγκεκριμένο
θέμα, που πρέπει να ανακληθεί…..
Η Περιφερειακή Αρχή και Διοίκηση οφείλουν να επανέλθουν με νέα εισήγηση ολοκληρωμένη για
τα συγκεκριμένα δρομολόγια.
Οφείλουν, επίσης, να εξετάσουν και πρόσθετα μέτρα για την εξασφάλιση αδιάβλητων
διαδικασιών στις επιλογές που κάνουν σε σχέση με την μεταφορά των μαθητών, που πρέπει να
γίνεται με ενιαίο τρόπο και συντονισμένα”.

Ο κ. Αναγνωστάκης ανέφερε τα ακόλουθα : “Eίναι προφανές ότι η ενημέρωση από μέρους της
κας Μπατζελή ήρθε εγκαίρως δεν υπήρξε αιφνιδιασμός ούτε των πολιτικών ,ούτε των
υπηρεσιακών παραγόντων. Είναι δεδηλωμένη και καταγεγραμμένη η ευαισθησία όλων των
μελών της επιτροπής απέναντι στους μαθητές,αυτό ωστόσο δεν θα αποτελέσει πρόσχημα για
λευκή ή θετική ψήφο αν δεν υπάρχει απόλυτη τεκμηρίωση.Συνεπώς,επικυρώνω το
υπ’αριθμ.35/29-09-2020 πρακτικό πλην του συγκεκριμένου έκτακτου θέματος 3 ,όπως αυτό
αναδείχθηκε από την πλευρά όλης της Ο.Ε”.

Ο κ.Δούρος δήλωσε τα εξής: “Αν είχα νωρίτερα την πλήρη ενημέρωση σε θέματα που έρχονται
κατόπιν συνεδρίασης ,η ψήφος μου θα ήταν διαφορετική.Δεν επικυρώνω το πρακτικό 35/29-09-
2020 μόνο στο σημείο του έκτακτου θέματος 3”.

Ο κ.Σιαλμάς υπογράμμισε:“Ψηφίζω τα πρακτικά εκτός από το συγκεκριμένο επίμαχο έκτακτο
θέμα 3,το οποίο δεν επικυρώνω και με αφορμή το ζήτημα αυτό να τονίσω ότι ενώ υπάρχουν
καίρια θέματα που πρέπει να προχωρήσουν όπως τα μαθητικά δρομολόγια δεν υπάρχει έγκυρη
και ορθή ενημέρωση προκειμένου να ψηφίσουμε χωρίς να χρειαστεί η αλλαγή ψήφου εκ των
υστέρων.Αυτό, θα πρέπει να προβληματίσει την Περιφερειακή Αρχή ώστε να προβαίνει σε πλήρη
ενημέρωση για να μη δημιουργούνται προβλήματα”

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1280
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ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο:Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τριμελές Α’ Τμήμα),[σχετικά με την αγωγή της Μαργαρίτας
Μάκκα].

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(ΤΤ):78541/391/29-
09-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς σχολίασε τα ακόλουθα:“Η αγωγή αφορά αποζημίωση ,3.622,80 ευρώ, για την
αποκατάσταση υλικών ζημιών και της ηθικής βλάβης που υπέστη η συγκεκριμένη από τροχαίο
ατύχημα που συνέβη την 19η Δεκεμβρίου 2016 επί της επαρχιακής οδού Καρπενησίου –
Παλαιοκατούνας.
Σε αυτή την βάση προτείνουμε η αποστολή του δικηγόρου να επιδιώκει κατ αρχήν τον
εξωδικαστικό συμβιβασμό….”

Η κα Μπατζελή δήλωσε τα ακόλουθα:“Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ και εκτιμούμε ότι το θέμα πρέπει να
λυθεί με την οικογένεια και το Υπουργείο ώστε να υπάρχει μια οικονομική στήριξη της οικογένειας
που έχασε μέλος της από εργατικές επικίνδυνες για την υγεία του συνθήκες”.

Ο κ.Τασιός ανέφερε ότι πρέπει να το παρακολουθήσει η Ο.Ε. ,να υπάρξει μία κατεύθυνση προς
τον ορισμό δικηγόρου που θα υπερασπιστεί την Περιφέρεια,για την ομαλή έκβαση της υπόθεσης.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

Ταραρά του Δημητρίου, δικηγόρο Λαμίας [ΑΜ. Δ.Σ. Λαμίας: 107], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Λεωνίδου αρ. 5, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τριμελές Α’
Τμήμα), στη δικάσιμο της 8ης Οκτωβρίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή
να αποκρούσει την από 17 Μαΐου 2017 και με αριθμό δικογράφου ΑΓ135/ 23 Μαΐου 2017 Αγωγή
που άσκησε η Μαργαρίτα Μάκκα, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και
ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ.376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 448 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 107,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 555,52 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής :

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

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

- Σύνολο αμοιβής 448 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1281

ΘΕΜΑ 3ο:Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τριμελές Β’ Τμήμα),[σχετικά με την αγωγή της Αικατερίνης
χήρας Πέτρου Σισανέ κλπ(Συν.9)].

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(ΤΤ):30529/170/29-09-
2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς τόνισε τα ακόλουθα: “Η αγωγή αφορά υποχρέωση της “Περιφέρειας Στερεάς
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Ελλάδας” να καταβάλλει το συνολικό ποσό των 770.000 ευρώ ως αποζημίωση για το θάνατο
συγγενούς τους, υπαλλήλου της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, τεχνικού ελέγχου οχημάτων
ΚΤΕΟ, που διεγνώσθη με κακοήθη νεοπλάσματα των βρόγχων και των πνευμόνων….. που
πιθανά προκλήθηκε από την παράλειψη να εφοδιαστεί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων από
τα κατάλληλα προστατευτικά ατομικά μέτρα ασφαλείας, να του γνωστοποιηθούν οι κίνδυνοι που
απέρρεαν από το επάγγελμα του και να προστατευθεί από αυτούς.
Σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να ορίσουμε απλά δικηγόρο…. Οφείλουμε να έχουμε στάση
αντίστοιχη των ευθυνών ενός εργοδότη που δεν παρείχε τα κατάλληλα προστατευτικά ατομικά
μέτρα ασφαλείας και δεν γνωστοποίησε στον εργαζόμενο τους κίνδυνους που απέρρεαν από το
επάγγελμα.
Οφείλουμε να ξέρουμε την πραγματικότητα και τις εκθέσεις τεχνικού ασφαλείας και γιατρού
εργασίας ώστε να τοποθετηθούμε ανάλογα, προσδιορίζοντας την στάση της Περιφέρειας στο
δικαστήριο”.

Η κα Μπατζελή τοποθετήθηκε ως εξής:“ΑΠΟΧΗ διότι πρόκειται για υποθέσεις που είναι
τουλάχιστον πριν 7 χρόνια και δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη ενημέρωση”.

Ο κ.Τασιός ανέφερε ότι πρέπει να το παρακολουθήσει η Ο.Ε. ,να υπάρξει μία κατεύθυνση προς
τον ορισμό δικηγόρου που θα υπερασπιστεί την Περιφέρεια.Ειδικότερα,κατεύθυνση της
Περιφέρειας είναι η στάση της να είναι ανάλογη των αντικειμενικών γεγονότων σε μία λογική
υπεράσπισης των ζητημάτων.

Ο κ.Αναγνωστάκης εξέφρασε τις θέσεις του λέγοντας τα εξής :“Συμφωνώ με την επισήμανση
του κ.Τασιού και την τοποθέτηση του κ.Χρονά,πρέπει να έχουμε μία νομική εκπροσώπηση,να
αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά γεγονότα ,να αναζητήσουμε τα στοιχεία που θα μας δώσουν τη
δυνατότητα να είμαστε στην υπεράσπιση των συμφερόντων της Περιφέρειας ακριβοδίκαιοι και να
μη λειτουργούμε εις βάρος ανθρώπων που ζητούν <<το δίκιο τους>>.Να δοθεί μία κατεύθυνση
προς νομική εκπροσώπηση”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον Γεώργιο Νίκα
του Θεοφάνη, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 100], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού Λεωνίδου
αρ. 6, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τριμελές Β’ Τμήμα),
στη δικάσιμο της 22ης Οκτωβρίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 20 Μαρτίου 2018 και με αριθμό δικογράφου ΑΓ97/ 21 Μαρτίου 2018 Αγωγή
που άσκησαν η Αικατερίνη χήρα Πέτρου Σισανέ κλπ (Συν. 9), συντάσσοντας υπόμνημα,
προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται,
για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 1.046 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 251,04), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 1.297,04 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 726 ευρώ [363€ παράσταση συν 363 € υπόμνημα], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή
ποσού [80€ Χ 4 =] 320€, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.

- Σύνολο αμοιβής 1.046 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1282

ΘΕΜΑ 4ο:Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
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Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς,[σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία
“ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Α.Ε.”].

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.(Οικ.):199989/798/29-09-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή τοποθετήθηκε ως εξής:“ΑΠΟΧΗ διότι πρόκειται για υποθέσεις που είναι
τουλάχιστον πριν 7 χρόνια και δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη ενημέρωση”.

Οι κ.κ. Αναγνωστάκης και Δούρος δήλωσαν ΑΠΟΧΗ.

Ο κ.Χρονάς επεσήμανε τα ακόλουθα: “Η “ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Α.Ε.” εγκαλεί την Περιφέρεια γιατί το 2013 εξέδωσε άδεια λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων στον
παράδρομο της Εθνικής Οδού, που δεν μπορεί πλέον να έχει πρόσβαση στην Εθνική Οδό διότι
βλάπτει τα μονοπωλιακά συμφέροντα του παραχωρησιούχου.……
Φυσικά η Εταιρεία έχει με το μέρος της την Σύμβαση παραχώρησης, που ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και
ΠΑΣΟΚ .Ψήφισαν, αφού θεωρούν τα ΣΔΙΤ χρήσιμο εργαλείο διαχείρισης.
Με αυτά τα δεδομένα ….. διερωτόμαστε τι θα υποστηρίξει ο δικηγόρος σε μια υπόθεση που η
πολιτική των διαχειριστών του συστήματος έχουν ήδη παραδώσει….Επειδή δεν θέλουμε να
δημιουργούμε αυταπάτες…. ψηφίζουμε ΚΑΤΑ”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την Αικατερίνη
Τσάγκα του Ηρακλή, δικηγόρο Λιβαδειάς [Α.Μ. Δ.Σ. Λιβαδειάς: 216], κάτοικο Λιβαδειάς, επί της
οδού Καραγιαννοπούλου 22, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 22ης Οκτωβρίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 27 Νοεμβρίου 2014 και με αριθμό δικογράφου
ΠΡ60/ 28 Νοεμβρίου 2014 Προσφυγή που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία “ΝΕΑ ΟΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Α.Ε.”, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την
υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 448 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 107,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 555,52 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής :

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

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

- Σύνολο αμοιβής 448 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1283

ΘΕΜΑ 5ο:Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς,[σχετικά με την προσφυγή της Χαρίκλειας Σταμουλά].

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.(ΤΤ):164960/685/29-09-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς έκανε το εξής σχόλιο: “Αφορά άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης….. Δεν έχουμε
αντίρρηση”.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

Κανέλλο του Ευαγγέλου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 346], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Πατρόκλου 20, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς,
στη δικάσιμο της 22ης Οκτωβρίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να
αποκρούσει την από 3 Ιουλίου 2019 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ243/ 3 Ιουλίου 2019
Προσφυγή που άσκησε η Χαρίκλεια Σταμουλά, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την
υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 448 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 107,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 555,52 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής :

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

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

- Σύνολο αμοιβής 448 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1284

ΘΕΜΑ 6ο:Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Τριμελές Β’ Τμήμα),[σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με
την επωνυμία “ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”].

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(ΤΤ):30532/172/29-
09-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή τοποθετήθηκε ως εξής:“ΑΠΟΧΗ διότι πρόκειται για υποθέσεις που είναι
τουλάχιστον πριν 7 χρόνια και δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη ενημέρωση”.

Ο κ.Χρονάς έκανε τα εξής σχόλια: “Η ΤΕΡΝΑ ζητά να ακυρωθεί απόφαση του 2006, του τότε
Νομάρχη Φθιώτιδας, σχετικά με την ανάκληση άδειας εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών
και εγκαταστάσεων θραύσης - κοσκίνισης σκύρων ερματώσεως σιδηροτροχιών στη θέση
“Λουρίδες - Μηλιτσόρεμμα” στην Μακρυρράχη του Δήμου Δομοκού.
Συμφωνούμε να διοριστεί δικηγόρος και επισημαίνουμε πως πρέπει να επιδιώξει απόφαση που
να υποχρεώνει πρώτιστα την εταιρεία να αποκαταστήσει ότι έκανε μέχρι το 2006 όταν
χρησιμοποιούσε την ίδια περιοχή σαν δανειοθάλαμο….. Να χρησιμοποιηθεί σαν επιχείρημα πως
δεν τηρήθηκαν οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος……”

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε ΑΠΟΧΗ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» τον Κωνσταντίνο
Καραγκούνη του Γεωργίου, δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 94], κάτοικο Λαμίας, επί της
οδού Καποδιστρίου αρ. 12, ο οποίος να την εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας
(Τριμελές Β’ Τμήμα), στη δικάσιμο της 22ης Οκτωβρίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα,
με την εντολή να αποκρούσει την από 9 Μαΐου 2018 και με αριθμό δικογράφου ΠΡ139/ 11
Μαΐου 2018 Προσφυγή που άσκησε η εταιρεία με την επωνυμία “ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση του απαιτείται, για την
υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 448 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 107,52), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 555,52 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής :

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

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

- Σύνολο αμοιβής 448 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1285

ΘΕΜΑ 7ο:Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς,[σχετικά με την Αγωγή της Μαρίας Καπαρέλη και του
Δαμιανού Μουτσέλη].

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(ΤΤ):114582/530/29-
09-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς δήλωσε: “Αφορά αγωγή για μη καταβληθέν επίδομα θέσης ευθύνης, από το μήνα
Σεπτέμβριο 2012.Δεν έχουμε αντίρρηση στον διορισμό δικηγόρου, που πρέπει όμως να
σταθμίσει την παρέμβαση του στην βάση της πραγματικότητας…. Μια και όπως φαίνεται οι
συγκεκριμένοι είχαν θέση ευθύνης”.

Ο κ.Τασιός ανέφερε ότι πρέπει να το παρακολουθήσει η Ο.Ε. ,να υπάρξει μία κατεύθυνση προς
τον ορισμό δικηγόρου που θα υπερασπιστεί την Περιφέρεια,για την ομαλή έκβαση της υπόθεσης.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την Χαρίκλεια

Μπέτσου του Ιωάννη, δικηγόρο Άμφισσας (Α.Μ. Δ.Σ. Αμφισσας 28), η οποία να την
εκπροσωπήσει στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, στη δικάσιμο της 22ης
Οκτωβρίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 28
Ιουλίου 2014 και με αριθμό δικογράφου 61/ 29 Ιουλίου 2014 αγωγή που άσκησε η Μαρία
Καπαρέλη και ο Δαμιανός Μουτσέλης, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και
ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση της απαιτείται, για την υπεράσπιση της
υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 428 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 102,72), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 530,72 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 268 ευρώ [134€ παράσταση συν 134 € υπόμνημα], με βάση
τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

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

- Σύνολο αμοιβής 428 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1286
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ΘΕΜΑ 8ο:Διορισμός Δικηγόρου για νομική στήριξη υπαλλήλου της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Άμφισσας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.(ΤΤ):198596/795/29-09-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς ανάλυσε το θέμα λέγοντας:“Υπάλληλος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» έχει
κληθεί να παρουσιαστεί ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Άμφισσας ως
κατηγορούμενη, επειδή ως αρμόδια για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Εθνικού
Οδικού Δικτύου Νομού Φωκίδας, λόγω ιδιότητας και επαγγέλματος, συνέτεινε σε τροχαίο
ατύχημα. Δεν έχουμε αντίρρηση”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο της Ελένης Πολυζώη, τον Ανάργυρο Ταλαμάγκα,
Δικηγόρο Άμφισσας, κάτοικο Άμφισσας, επί της οδού Δεστερλή Νικόλαου 5, ο οποίος να
παραστεί και να την εκπροσωπήσει ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Άμφισσας, στις
19 Οκτωβρίου 2020, ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα ημερομηνία, με την εντολή να
υπερασπιστεί τον ανωτέρω υπάλληλο, στα πλαίσια της ποινικής διαδικασίας, αποκρούοντας τις
σε βάρος του κατηγορίες, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς
και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση τους απαιτείται, για την υπεράσπιση του εν λόγω
υπαλλήλου.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του δικηγόρου που θα οριστεί, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 437
ευρώ συν Φ.Π.Α. 24% (= 104,88), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 541,88 ευρώ, η
οποία προκύπτει ως εξής :

- Παράσταση 117 ευρώ, με βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα,

ήτοι ποσό [80 Χ 2 =] 320 ευρώ για μελέτη φακέλου υπόθεσης ενώπιον πρωτοβαθμίου
Δικαστηρίου.

- Σύνολο αμοιβής 437 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1287

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 9ο:Α)Έγκριση επανάληψης διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου
(αποθήκη δακοκτονίας) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
της Π.Ε.Εύβοιας με αλλαγή των όρων της διακήρυξης.
Β)Έγκριση των όρων της συνημμένης διακήρυξης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.οικ.199413/6025/29-09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε.Εύβοιας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς έκανε το εξής σύντομο σχόλιο:“Σύμφωνα με την συζήτηση που είχε προηγηθεί στην
Οικονομική Επιτροπή……. Δεν έχουμε αντίρρηση”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:
α)Την επανάληψη διενέργειας μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου (αποθήκη
δακοκτονίας) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.
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Εύβοιας με αλλαγή των όρων της διακήρυξης.
β)Τους όρους της σχετικής Διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1288

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση της υπ΄αριθμ.πρωτ.190788/3206/28-09-2020 Απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας,με θέμα: «Τροποποίηση συμβάσεων για το έργο: «Μεταφορά
μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών
2020-2021 & 2021-2022.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.192582/3231/28-09-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή επεσήμανε:“Έχουμε παρατηρήσει ότι στην Π.Ε. Ευρυτανίας γίνεται χρήση του
άρθρου βάση του οποίου 159 λαμβάνει απόφαση ο Περιφερειάρχης και μετά ενημερώνει την ΟΕ.
Υπήρχε χρονικό περιθώριο από τις 21-09-20, να έρθει και ως έκτακτο στην ΟΕ, ή να
επιταχυνθούν οι εργασίες της αρμόδιας επιτροπής. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ”.

Ο κ.Χρονάς ανέπτυξε το σκεπτικό του ως εξής:“Πρόκειται για αλλαγές επιβεβλημένες εξ αιτίας
αφαίρεσης σχολικής μονάδας, αλλαγής ιδιοκτήτη λεωφορείου και taxi.
Παρά ταύτα λόγω…. των λειψών προσπαθειών για ενιαίο τρόπο και συντονισμό στην διαδικασία
καθορισμού μαθητικών δρομολογίων….. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ”.

Οι κ.κ. Δούρος και Αναγνωστάκης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ ,για τους λόγους που έχουν αναφέρει
πολλές φορές.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. πρωτ. 190788/3206/28-9-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας,με θέμα: «Τροποποίηση συμβάσεων για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων
σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2020-2021 & 2021-
2022»,με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής :

1. Η τροποποίηση των παρακάτω συμβάσεων για το έργο: «Μεταφορά μαθητών
δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2020-
2021 & 2021-2022» όπως παρακάτω:

Α/Α Α/Α
ΔΡΟΜ

.

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΔΡΟΜΟ
ΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΘΜΟ
Σ

ΜΑΘΗΤ
ΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩ
ΣΗ άνευ
ΦΠΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙ

ΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤ

ΑΙ

1.

2.24
ΚΛΑΥΣΙ

(ΚΑΚΑΛΙΟΥ
ΡΕΪΚΑ

ΕΠΑΛ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΟΥ – 1ο
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΟΥ – 2ο Δ.Σ.
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΟΥ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤ
ΡΟΦΗ

3 23,900 ΑΦΑΙΡΕΣ
Η

ΣΧΟΛΙΚΗ
Σ

ΜΟΝΑΔΑ
Σ ΚΑΙ

ΜΕΙΩΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΥ
ΜΑΘΗΤΩ

Ν

51/2020
ΕΚΜΕΤΑΛΛ
ΕΥΣΗ ΤΑΞΙ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΟΥ Ι.Κ.Ε.

25,144
ΜΕ ΧΙΟΝΙ

2.30 ΜΥΡΙΚΗ 3ο Δ.Σ. – 13,920 51/2020
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2.
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΜΟΝΗ

ΠΡΩΙ 3
ΑΦΑΙΡΕΣ

Η
ΣΧΟΛΙΚΗ

Σ
ΜΟΝΑΔΑ

Σ

ΕΚΜΕΤΑΛΛ
ΕΥΣΗ ΤΑΞΙ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΟΥ Ι.Κ.Ε.

14,746
ΜΕ ΧΙΟΝΙ

3.
2.31

3ο Δ.Σ.
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΟΥ
(ΟΛΟΗΜΕΡ

Ο)

ΜΥΡΙΚΗ

ΜΟΝΗ
ΕΠΙΣΤ
ΡΟΦΗ

2 11,503 ΑΦΑΙΡΕΣ
Η

ΣΧΟΛΙΚΗ
Σ

ΜΟΝΑΔΑ
Σ

51/2020
ΕΚΜΕΤΑΛΛ
ΕΥΣΗ ΤΑΞΙ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΟΥ Ι.Κ.Ε.

12,085
ΜΕ ΧΙΟΝΙ

Από την ανωτέρω τροποποίηση δεν προκύπτει αλλαγή στον προϋπολογισμό των αρχικών
δρομολογίων

2. Η τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 52/2020 σύμβασης του ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α.Ε. με την Περιφέρεια Στ. Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας
ως εξής:

Α/Α Α/Α
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΟΝΟΜ/ΜΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
ΑΥΤΟΚ/ΤΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

1. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6, 1.7, 1.8

&
3.2, 3.3, 3.4, 3.7

ΚΗΑ 2990 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓ
ΟΣ ΖΕΠΠΟΣ
ΤΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΑΓΟΡΑ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΗ
ΑΠΟ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ
ΖΕΠΠΟ

52/2020
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ Ν.
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

3. Η τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 51/2020 σύμβασης της ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΑΞΙ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ι.Κ.Ε. με την Περιφέρεια Στ. Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα
Ευρυτανίας ως εξής:

Α/Α Α/Α
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΟΝΟΜ/ΜΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
ΑΥΤΟΚ/ΤΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

1. 3.6 ΤΑΖ 7462 ΜΠΟΥΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜ
ΟΥ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
ΤΑΞΙ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΜΠΟΥΡΑ ΣΕ
ΚΩΝ/ΝΟ ΜΠΟΥΡΑ
ΛΟΓΩ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣ
ΗΣ

51/2020
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ
ΣΗ ΤΑΞΙ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1289

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση τροποποιήσεων μαθητικών δρομολογίων επί της 1ης Πρόσκλησης στα
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πλαίσια του Δ.Σ.Α «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητα Βοιωτίας για τα σχολικά έτη:
2020-2021, 2021-2022.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.200068/5272/29-09-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς ανέπτυξε τις θέσεις του ως εξής:“Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι λογικές και
αιτιολογούνται …. Παρά ταύτα λόγω…. των λειψών προσπαθειών για ενιαίο τρόπο και
συντονισμό στην διαδικασία καθορισμού μαθητικών δρομολογίων….. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ”.

Οι κ.κ. Μπατζελή ,Δούρος και Αναγνωστάκης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ ,για τους λόγους που έχουν
αναφέρει πολλές φορές.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τις τροποποιήσεις των υφιστάμενων μαθητικών δρομολογίων [1.6, 5.14, 6.23, 17, 18]
επί της αριθ. 148346_3886/27-7-2020 1ης Πρόσκλησης στα πλαίσια του Δ.Σ.Α «Μεταφοράς
Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής
αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητα Βοιωτίας για τα σχολικά έτη: 2020-2021, 2021-2022»,
όπως προέκυψαν κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σύμφωνα με το αριθ. πρωτ.
3335/29-9-2020 έγγραφο του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης και όπως αναλυτικά αναφέρονται
στους επισυναπτόμενους πίνακες του Παραρτήματος Ι του παρόντος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1290

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση τροποποιήσεων μαθητικών δρομολογίων- νέα δρομολόγια μεταφοράς
μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2020-2021.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.198254/3366/21-09-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε.Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς δήλωσε:“Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι λογικές και αιτιολογούνται …. Παρά
ταύτα λόγω…. των λειψών προσπαθειών για ενιαίο τρόπο και συντονισμό στην διαδικασία
καθορισμού μαθητικών δρομολογίων….. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ”.

Ο κ.Σιαλμάς ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τις τροποποιήσεις μαθητικών δρομολογίων- νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών
δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2020-2021,ως ακολούθως:

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ 3- ΔΡΟΜ.: ΔΩ02ΜΙ: «ΤΕΙΧΙΟ-ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ-ΚΑΜΠΟΣ-ΕΥΠΑΛΙΟ, διπλό
με συνοδό»
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ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ: ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε.

Το δρομολόγιο αυτό πρέπει να τροποποιηθεί, καθώς υπάρχει νέα εγγραφή μαθητή από
την κοινότητα Φιλοθέης και η διαδρομή πρέπει να επεκταθεί ως προς τα χιλιόμετρα,
κάνοντας χρήση της προαίρεσης.
Το αρχικό δρομολόγιο έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
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Α.Ε.

Το δρομολόγιο μετά την τροποποίηση θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:
ΔΩ02ΜΙΤΡ: «ΤΕΙΧΙΟ-ΠΑΛΙΟΜΥΛΟΣ-ΚΑΜΠΟΣ-ΦΙΛΟΘΕΗ-ΕΥΠΑΛΙΟ, διπλό, με
συνοδό»
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60,00 125,51 ΚΤΕΛ Ν.
ΦΩΚΙΔΑΣ
Α.Ε.

Το κόστος του δρομολογίου υπολογίστηκε σύμφωνα με τους τύπους της αριθμ. 50025/19-09-
2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4217/Β΄) και με την τιμή καυσίμου που υπολογίστηκαν τα δρομολόγια στο
Παράρτημα ΙΧ της αριθμ. οικ. 103716/1702/04-06-2020 διακήρυξης (1,31 €/λίτρο).

Η ανωτέρω τροποποίηση ισχύει για το σχολικό έτος 2020-21 και το δρομολόγιο δύναται
να επανέλθει στην αρχική του μορφή εφόσον εξαλειφθούν οι λόγοι που το τροποποίησαν.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης δρομολογίων που ήδη έχουν ανατεθεί σε προσωρινούς

μειοδότες, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η μεταφορά των μαθητών που μετεγγράφηκαν στο
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ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας.

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

α) ΤΜΗΜΑ 5- ΔΕ01ΤΑ: «ΚΑΣΤΕΛΙΑ-ΑΜΦΙΣΣΑ, 07.55΄/14.00΄» σε
ΔΕ01ΤΑΤΡ: «ΚΑΣΤΕΛΙΑ-ΓΡΑΒΙΑ-ΑΜΦΙΣΣΑ, 07.55΄/14.00΄»
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ Δ. ΔΕΛΦΩΝ

Το δρομολόγιο αυτό εξυπηρετούσε δυο μαθητές από Καστέλλια (μια μαθήτρια του
ΕΠΑ.Λ. κι έναν μαθητή του Ειδικού Δ.Σ. Άμφισσας). Επειδή προέκυψαν τρεις νέες
εγγραφές στο ΕΠΑ.Λ. (μια από Καστέλλια και δυο από Γραβιά), το δρομολόγιο
τροποποιείται, καθώς προεκτείνεται η διαδρομή του ώστε να εξυπηρετεί τους επιπλέον
μαθητές, κάνοντας χρήση της προαίρεσης.
Το αρχικό δρομολόγιο έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ:
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Το δρομολόγιο μετά την τροποποίηση θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:
ΔΕ01ΤΑΤΡ: «ΚΑΣΤΕΛΙΑ-ΓΡΑΒΙΑ-ΑΜΦΙΣΣΑ, 07.55΄/14.00΄»
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β) ΤΜΗΜΑ 11- ΔΕ07ΤΑ: «ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ-ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ, 08.10΄/13.15΄» σε
ΔΕ07ΤΑΤΡ: «ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ-ΚΑΣΤΕΛΙΑ-ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ,

08.10΄/13.15΄»
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ Δ. ΔΕΛΦΩΝ

Το δρομολόγιο αυτό εξυπηρετούσε έναν μαθητή του Ειδικού Δ.Σ. Άμφισσας από
Πολύδροσο. Τώρα κρίνεται απαραίτητο να μεταφέρει και τον μαθητή από Καστέλια που επέβαινε
στο δρομολόγιο ΔΕ01ΤΑ. Έτσι η διαδρομή προεκτείνεται ώστε να εξυπηρετηθεί και ο νέος
μαθητής, κάνοντας χρήση της προαίρεσης.
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Το δρομολόγιο μετά την τροποποίηση θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
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Α ΤΑΞΙ Δ.
ΔΕΛΦΩΝ

Με την ανωτέρω τροποποίηση εκλείπουν οι λόγοι συνέχισης του δρομολογίου ΔΕ08ΤΑ:
«ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΚΑΣΤΕΛΙΑ».

γ) ΤΜΗΜΑ 25- ΔΕ21ΤΑΤΡ: «ΚΑΛΟΣΚΟΠΗ-ΟΙΝΟΧΩΡΙ-ΚΑΣΤΕΛΙΑ-ΓΡΑΒΙΑ, 08.10΄/13.15΄»
σε

ΔΕ21ΤΑΤΡ1: «ΟΙΝΟΧΩΡΙ-ΚΑΣΤΕΛΙΑ-ΓΡΑΒΙΑ, 08.10΄/13.15΄»
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ: ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Το δρομολόγιο αυτό τροποποιείται, καθώς η μαθήτρια από την κοινότητα Καλοσκοπής
δεν επιθυμεί τη μεταφορά της για το σχ. έτος 2020-21, μετά από υπεύθυνη δήλωση των
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γονέων της.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ:
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46,00 62,76 ΚΟΝΤΟΛΑΤΗ
Σ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Το δρομολόγιο μετά την τροποποίηση θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
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ΚΟΝΤΟΛΑΤΗ
Σ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

δ) Τέλος, το δρομολόγιο ΔΩ22ΤΑ: «ΜΑΝΑΓΟΥΛΗ-ΜΑΛΑΜΑΤΑ», που ανατέθηκε με την
αριθμ. 1121/αρ. πρακτ. 32/08-09-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. (ΑΔΑ:
6Ε377ΛΗ-597) στην ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε., τροποποιείται (μετονομάζεται) σε ΔΩ22ΤΑΤΡ:
«ΛΟΓΓΟΣ-ΜΑΛΑΜΑΤΑ», με το ίδιο κόστος, καθώς οι μαθητές που μεταφέρονται διαμένουν
στην γειτονική κοινότητα Λόγγου κι όχι Μαλαμάτων κατόπιν του αριθμ. 100/24-09-2020
εγγράφου της Δ/ντριας της σχ. μονάδας.

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις ισχύουν για το σχολικό έτος 2020-21 και τα δρομολόγια
δύναται να επανέλθουν στην αρχική τους μορφή εφόσον εξαλειφθούν οι λόγοι που τα
τροποποίησαν.

Β. ΝΕΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Με βάση το αριθμ. Ν.1.9/1405/16-09-2020 προέκυψε η ανάγκη επιστροφής 02 μαθητών
του ολοήμερου τμήματος του Νηπ. Ευπαλίου, στον τόπο κατοικίας τους, για το σχ. έτος 2020-
21, με την προκήρυξη του παρακάτω δρομολόγιου:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΔΩ23ΤΑ: «ΕΥΠΑΛΙΟ-ΚΟΥΚΟΥΡΑ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, μονή διαδρομή»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 02
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ: ΕΔΧ
ΣΥΝΟΔΟΣ: ΟΧΙ
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 16.00΄

Το δρομολόγιο αυτό κοστολογείται ως ακολούθως:
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1291

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών της
Π.Ε.Ευβοίας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.196755/5963/24-09-
2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή ψήφισε ΑΠΟΧΗ.

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

Ο κ.Δούρος ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Ο κ.Αναγνωστάκης δήλωσε ΑΠΟΧΗ.

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 ΑΡ. ΑΔΑΜ
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ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1 ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 226, 896 815,42 35/25-08-2020 20SYMV0063095
39

2 ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 896 1.812,40 36/08-09-2020 20SYMV0063095
39

3 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝ/ΝΟΣ 1017 1.549,92 26/10-09-2020

19SYMV0057628
11

20SYMV0063231
82

4 ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 25 557,23 34/14-09-2020 18SYMV0042222
61

5 ΤΣΩΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 474 95,91 32/20-08-2020

19SYMV0044741
26

19SYMV0057537
80

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1292

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών της
Π.Ε. Ευβοίας σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.200360/6054/29-09-
2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή ψήφισε ΑΠΟΧΗ.

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

Ο κ.Δούρος ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Ο κ.Αναγνωστάκης δήλωσε ΑΠΟΧΗ.

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 ΓΚΟΥΤΖΙΟΚΩΣΤΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 816, 864 719,52 122/11-08-

2020
20SYMV0069020

91

2 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Ε.Δ.Χ. 890 3.002,09 84/13-08-2020

20SYMV0069343
73

20SYMV0069343
91
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20SYMV0069344
19

3 ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 328, 1012 942,32 137/17-08-
2020

20SYMV0068537
36

4 ΧΑΤΗΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 207, 218,
876 1.772,31 80/14-08-2020 20SYMV0069001

45

5 ΔΑΡΔΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1018 681,03 113/02-09-
2020

19SYMV0060855
39

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1293

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλων
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ευρυτανίας από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2020.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.197066/3261/25-09-
2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπάνης ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλων
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Ευρυτανίας, από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό (φορέας 073) οικονομικού έτους 2020, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Πληρωμή δαπάνης που
αφορά σε ημερήσια
αποζημίωση των
υπαλλήλων της
Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Ευρυτανίας, για το έτος
2020.

03.073.
0721.0
1

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμέν

ων στο
εσωτερικό &
εξωτερικό
εκτός όσων
εντάσσονται
στους ΚΑΕ

0715,0716 και
0717

400,00 20.000,00 19.600,00 0,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1294

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης διορισμού πληρεξουσίου
δικηγόρου από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2020 της
Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.199846/3286/30-09-
2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπάνης διορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου
από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (φορέας 073) οικονομικού έτους 2020, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η δαπάνη αφορά την
αμοιβή πληρεξούσιου
δικηγόρου της Π.Σ.Ε-
Π.Ε.Ευρυτανίας, για να την
εκπροσωπήσει στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο
Λαμίας (Τριμελές Α΄
Τμήμα) στη δικάσιμο της
8ης Οκτωβρίου 2020 ή σε
ορισθείσα αναβολή, με την
εντολή να αποκρούσει την
από 17 Μαΐου 2017 και με
αριθμό δικογράφου
ΑΓ135/23-5-2017 αγωγή
που άσκησε η Μαργαρίτα
Μάκκα, συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και γενικά να
πράξει ότι απαιτείται για
την υπεράσπιση της
υποθέσεως.

03.073.
0871.0
1

Αμοιβές
φυσικών

προσώπων
555,52 16.900,00 8.727,88 7.616,60

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1295

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας
073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών
του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους
2020,Π.Ε.Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.199349/6022/29-09-
2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού -Οικονομικού Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει 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:
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Α
/
Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟ

Υ+
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ

ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΥΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Δαπάνη για την ετήσια
συντήρηση των πέντε (5)
ανελκυστήρων του
κτιρίου της ΠΕ Ευβοίας.
Έγγραφο
195925/5933/24-09-2020
του τμήματος
Προμηθειών της ΠΕ
Εύβοιας
2020 1.030,00
2021 5.170,00
20REQ007369196

02.02.073.08
69.01

Αμοιβές
για
συντήρησ
η και
επισκευή
λοιπού
εξοπλισμο
ύ

1.030,00 34.786,66
27.280,03

6.476,63

2

Δαπάνη Προμήθειας για
την αντικατάσταση των
τεσσάρων (4) ράουλων,
του σασί του θαλάμου με
νέες για τον αριστερό
ανελκυστήρα του κτιρίου
της Π.Ε.Εύβοιας.
Έγγραφο
198436/60000/28-09-
2020 του τμήματος
Προμηθειών της ΠΕ
Εύβοιας.

02.02.073.13
29.01

Προμήθεια
ειδών
συντήρησ
ης
επισκευής
κάθε
είδους
λοιπού
εξοπλισμο
ύ

372,00 5.000,00

2.374,00

2.254,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.402,00 39.786,66 29.654,03 8.730,63

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

Α/Α ΑΙΤΙΟ-ΛΟΓΙΑ ΚΑΕ
ΠΕΡΙΓΡΑ

ΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΥΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΕΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
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1

Δαπάνη επισκευής,
συντήρησης του
οχήματος της
Πολιτικής Προστασίας
ΜΕ 123053 ΙΧ
(εξαγωγή χειριστηρίου
κουβουκλίου &
διακόπτου και λύσιμο
ταμπλό &
τοποθέτηση) που
είναι εντ. στο υποέργο
«Προμήθεια ανταλ.&
εργασίες συντηρ. οχ.&
μηχ εξ
2016ΕΠ56600009 του
έργου με τίτλο:
"Δαπάνες επισκευής ,
συντήρησης &
λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και
μηχανημάτων για
δράσεις της Πολ.
Προστασίας..." με
υποέργο:" Προμήθεια
Ανταλλακτικών &
εργασίες συντήρησης
οχημάτων & μηχ/κου
εξ.ΠΕ Εύβοιας
περ.2020-2021"

χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ566
Έγγραφο
192546/6062/21-09-
2020 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.9
459.01 Διάφορα

έργα.

266,60

2

Δαπάνη προμήθειας
υλικών για την
επισκευή του
οχήματος της
Πολιτικής Προστασίας
ΜΕ 121124 ΙΧ (2
μπαταρίες ΜF31-
1000), που είναι εντ.
στο υποέργο
«Προμήθεια ανταλ.&
εργασίες συντηρ.οχ.&
μηχ εξ
2016ΕΠ56600009 του
έργου με τίτλο:
"Δαπάνες επισκευής ,
συντήρησης &
λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και
μηχανημάτων για

02.02.071.9
459.01 Διάφορα

έργα.

359,60
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δράσεις της Πολ.
Προστασίας..." με
υποέργο:" Προμήθεια
Ανταλλακτικών &
εργασίες συντήρησης
οχημάτων & μηχ/κου
εξ.ΠΕ Εύβοιας
περ.2020-2021"
χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ566
Έγγραφο
192538/6061/21-9-
2020 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

3

Προμήθεια υλικών για
την επισκευή του
οχήματος της
Πολιτικής Προστασίας
ΜΕ 111638 ΙΧ (1
διακόπτη Α/C,ρελέ και
φρέων1420 gr) που
είναι εντ. στο υποέργο
«Προμήθεια ανταλ.&
εργασίες συντηρ.οχ.&
μηχ εξ
2016ΕΠ56600009 του
έργου με τίτλο:
"Δαπάνες επισκευής ,
συντήρησης &
λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και
μηχανημάτων για
δράσεις της Πολ.
Προστασίας..." με
υποέργο:" Προμήθεια
Ανταλλακτικών &
εργασίες συντήρησης
οχημάτων & μηχ/κου
εξ.ΠΕ Εύβοιας
περ.2020-2021"
χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ566
Έγγραφο
192549/6063/21-9-
2020 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.9
459.01 Διάφορα

έργα

124,00 456.216,07

118.985,11

336.480,76

ΣΥΝΟΛΟ 750,20 456.216,07 118.985,11 336.480,76

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1296
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ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2020,Π.Ε.Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.199936/5267/29-09-
2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή δήλωσε τα ακόλουθα : “ΑΠΟΧΗ στην παρ.2 και 4 για να είμαστε συνεπείς με την
θέση μας στην προηγούμενη ενότητα ,στα νομικά θέματα”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΚΕ
ΚΡΙΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕiΣ ΕΤΟΥΣ
2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Επιστροφή
χρηματικού ποσού
στη ANYFANTI
ALENA, επειδή δεν
έγινε η μεταβίβαση
του ΖΥΟ 6896
αυτ/του , σύμφωνα
με τον
Ν.3852/10αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.31
99.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

135,00 8.569,00 2.230,00 6.339,00

2

Αμοιβή στο
δικηγόρο , που θα
οριστεί για την
υπόθεση
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΧΗΡΑΣ ΠΕΤΡΟΥ
ΣΙΣΑΝΕ,στη
δικάσιμο της 22-
10-20, στο
Διοικητικό Εφετείο
Λαμίας, σύμφωνα
με τον Ν.3852/10
αρθρο 176 παρ.1

02.05.073.08
71 .01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

1.297,04 20.000,00 16.755,94 3.244,06

3

Αμοιβή στο
δικηγόρο , που θα
οριστεί για την
υπόθεση
ΣΤΑΜΟΥΛΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ,στη
δικάσιμο της 22-
10-20, στο
Διοικητικό
Πρωτοδικείο

02.05.073.08
71 .01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

555,52 20.000,00 18.052,98 1.947,02
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Λιβαδειάς,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 αρθρο
176 παρ.1

4

Αμοιβή στο
δικηγόρο , που θα
οριστεί για την
υπόθεση ΝΕΑ
ΟΔΟΣ
Α.Ε.ΠΑΡΑΧΩΡΗΣ
ΗΣ Α.Ε ,στη
δικάσιμο της 22-
10-20, στο
Διοικητικό
Πρωτοδικείο
Λιβαδειάς,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10 αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.08
71 .01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπων

555,52 20.000,00 18.605,50 1.394,50

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 2.543,08 28.569,00 20.835,50 7.733,50 2000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1297

ΘΕΜΑ 19ο:Α)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε.
Φθιώτιδας, έτους 2020».
Β)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.
Γ) Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.199920/6002/29-09-
2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή ψήφισε στην ενότητα Α παράγραφο 1 ΛΕΥΚΟ και παράγραφο 2 ΑΠΟΧΗ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών,
ΠΕ Φθιώτιδας (ειδικός φορέας 073) που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό
Έτος 2020 , ως κατωτέρω:

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕ
ΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣ
ΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙ
ΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜ
ΟΥ+ΑΝΑΜ
ΟΡΦΩΣΕΙ
Σ ΕΤΟΥΣ
2020

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Σ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
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Β. Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες , προμήθειες, εργασίες,παροχή
υπηρεσιών, ΠΕ Φθιώτιδας (ειδικός φορέας 071), που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το
Οικονομικό Έτος 2020 , ως κατωτέρω:

1

Δαπάνη
προμήθειας 20 τεμ.
αναμνηστικών
μεταλλίων
“Προπομπός” με
θέμα τον εορτασμό
των 200 χρόνων
της ανεξαρτησίας
της Ελλάδας.

Έγγραφο
194106/2930/22-9-
2020 Γραφείο
Περιφερειάρχη

02.01.073.08
45.01

Κάθε
είδους
δαπάνες
δημοσίων
σχέσεων

500,00 10.700,0
0 3.672,00 7.028,00

2

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση
Π.Σ.Ε. στο
Διοικητικό
Πρωτοδικείο
Λαμίας (Τριμελές
Β΄ Τμήμα)-
(προσφυγή
εταιρείας “ΤΕΡΝΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ &
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ”)

Έγγραφο
30532/172/29-9-
2020 Νομικής
Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

02.01.073.08
71.01

Αμοιβές
φυσικών
προσώπω
ν

555,52 130.000,
00

87.491,2
8 42.315,28

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 1.055,52

Α/
Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙ
ΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/Σ
ΜΟΥ+ΑΝ
ΑΜΟΡΦ
ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ
2020

ΔΕΣΜΕΥΘ
ΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη
εξωδικαστικού
συμβιβασμού με
την εταιρεία
“ΣΙΓΜΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.”
για την
εκπόνηση της

02.01.071.97
79.01

Εκτέλεση
λοιπών

έργων που
δεν

κατονομάζοντ
αι ειδικά

18.671,80
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Γ) Εγκρίνει σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 198798/5984/28-9-2020 έγγραφο του Τμήματος
Οικονομικής Διαχείρισης - Δημοσιονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Οικονομικού- Δ.Ε. την
επιστροφή στην Ταμειακή Υπηρεσία Π.Ε. Φθιώτιδας ποσού: 644,80€ ως αχρεωστήτως
καταβληθέντα από τον Βασίλειο Αρχανιώτη, λόγω λάθους καταχώρησης του αριθμ. 79/10-5-
2019 ΤΠΥ και προκειμένου να μην υπάρξει ταμειακό έλλειμμα (ζημία) και μελλοντικές ευθύνες
καταλογισμού στους υπαλλήλους από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1298

ΘΕΜΑ 20ο:Διόρθωση της υπ΄αριθμ.1193/34/22-09-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε., περί έγκρισης εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού
Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 073), για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων
μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε.Φωκίδας για το Δ΄ τρίμηνο του έτους 2020.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.Οικ.199615/3401/29-

μελέτης-πλαίσιο
με τίτλο
“Γεωτεχνικές
εργασίες-έρευνες
των μελετών της
ΣΑΜ 540” με
υπογραφή
σύμβασης με
τίτλο
“ Συμπληρωματι
κή γεωτεχνική
έρευνα οδού
σύνδεσης ΠΑΘΕ-
ΠΟΡΘΜΕΙΟ
Γλύφας”

Έγγραφο
124557/562/30-6-
2020 Νομική
Υπηρεσία Π.Σ.Ε.

2

Δαπάνη
εκτέλεσης του
έργου
“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣ
Η ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ
ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ
ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΕΣΑΙΑΣ
ΚΑΨΗΣ”

Έγγραφο
196560/11685/24-
9-2020 Δ/νση Τ.Ε.

20REQ007284635
2020-09-10

02.01.071.97
79.01

Εκτέλεση
λοιπών

έργων που
δεν

κατονομάζοντ
αι ειδικά

54.250,00 2.842.7
88,52

2.203.59
1,95 639.196,57

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 72.921,80
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09-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε.Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1193/34/22-09-2020 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε., περί έγκρισης εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 073) για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών
εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας για το Δ΄ τρίμηνο του έτους 2020, ως προς
τα ποσά που αναγράφηκαν σε κάθε Κ.Α.Ε καθώς εκ παραδρομής αναγράφηκαν τα ποσά
που αφορούσαν στον ΚΑΕ 02.04.073.0719.01 «Λοιπά έξοδα μετακίνησης (περιλαμβάνονται 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
0715,0716,0717» στον ΚΑΕ 02.04.073.0721.01 «Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο
εσωτερικό & εξωτερικό εκτός όσων εντάσσονται στους ΚΑΕ 0715, 0716 και 0717» και
αντίστροφα, ως εξής :

Από τα λανθασμένα ποσά.

Α/
Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη. 02.04.073.0719.0
1 600,00

2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη. 02.04.073.0721.0
1 2.300,00

3. Δ/νσης Διοικητικού –
Οικονομικού

02.04.073.0719.0
1 1.000,00

4. Δ/νσης Διοικητικού –
Οικονομικού

02.04.073.0721.0
1 2.000,00

5.
Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρική

02.04.073.0719.0
1 800,00

6.
Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρική

02.04.073.0721.0
1 1.600,00

7. Δ/νσης Ανάπτυξης 02.04.073.0719.0
1 1.200,00

8. Δ/νσης Ανάπτυξης 02.04.073.0721.0
1 2.500,00

9. Τμήμα Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας

02.04.073.0719.0
1 220,00

10. Τμήμα Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας

02.04.073.0721.0
1 560,00

11. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 02.04.073.0719.0
1 500,00

12. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 02.04.073.0721.0
1 1.000,00

13. Τμήμα Πληροφορικής 02.04.073.0719.0
1 200,00

14. Τμήμα Πληροφορικής 02.04.073.0721.0
1 500,00
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Στα ορθά ποσά.

Α/
Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη. 02.04.073.0719.0
1 2.300,00

2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη. 02.04.073.0721.0
1 600,00

3. Δ/νσης Διοικητικού –
Οικονομικού

02.04.073.0719.0
1 2.000,00

4. Δ/νσης Διοικητικού –
Οικονομικού

02.04.073.0721.0
1 1.000,00

5.
Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρική

02.04.073.0719.0
1 1.600,00

6.
Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρική

02.04.073.0721.0
1 800,00

7. Δ/νσης Ανάπτυξης 02.04.073.0719.0
1 2.500,00

8. Δ/νσης Ανάπτυξης 02.04.073.0721.0
1 1.200,00

9. Τμήμα Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας

02.04.073.0719.0
1 560,00

10. Τμήμα Περιβάλλοντος και
Υδροοικονομίας

02.04.073.0721.0
1 220,00

11. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 02.04.073.0719.0
1 1.000,00

12. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 02.04.073.0721.0
1 500,00

13. Τμήμα Πληροφορικής 02.04.073.0719.0
1 500,00

14. Τμήμα Πληροφορικής 02.04.073.0721.0
1 200,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1299

ΘΕΜΑ 21ο:Α)Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού
Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
έτους 2020.
Β)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.199618/3402/29-
09-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε.Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

H δαπάνη
αφορά την
ανάθεση

υπηρεσίας για
την ετήσια
συντήρηση

των
μηχανημάτων
των δύο (2)
αυτόματων
γραμμών στο

ΚΤΕΟ
Φωκίδας όπως

ορίζει το
πρότυπο ΙSΟ
9001 του 2015

από
01.01.2021

έως
31.12.2021.
Το αρθμ.
πρωτ.

196883/2568/2
5.09.2020

πρωτογενές
αίτημα της
Δ/νσης

Μεταφορών
και

Επικοινωνιώ
ν της Π.Ε.
Φωκίδας

((ΑΔΑΜ:20RE
C007371066)

02.04.073.0869.
01

Αμοιβές για
συντήρηση

και
επισκευή
λοιπού

εξοπλισμού

3.100,00 16.173,62 12.089,46 984,16

2.

H δαπάνη
αφορά την
ανάθεση

υπηρεσίας για
ηλεκτρονική

υποστήριξη και
συντήρηση

προγράμματος
Η/Υ Δ.
Κ.Τ.Ε.Ο.

πρόγραμμα
διαχείρισης
επικοινωνιών
ελέγχου όπως

ορίζει το

02.04.073.0879.
01

Λοιπές
Αμοιβές
όσων

εκτελούν
ειδικές

υπηρεσίες

4.154,00 23.000,00 12.350,40 6.495,60

ΑΔΑ: 6Υ987ΛΗ-6ΙΠ



52

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

πρότυπο ΙSΟ
9001 του 2015

από
01/01/2021

έως
31/12/2001.Το
αρθμ. πρωτ.
196850/2564/2
5.09.2020

πρωτογενές
αίτημα της
Δ/νσης

Μεταφορών
και

Επικοινωνιώ
ν της Π.Ε.
Φωκίδας

(ΑΔΑΜ:20RE
C007371005
H δαπάνη
αφορά την
ανάθεση

υπηρεσίας για
διακρίβωση

των
μηχανημάτων
των δύο (2)
αυτόματων
γραμμών

όπως ορίζει το
πρότυπο ΙSΟ
9001 του 2015
στο ΚΤΕΟ

Φωκίδας από
01/01/2021

έως
31/12/2021
Το αρθμ.
πρωτ.

196861/2566/2
5.09.2020

πρωτογενές
αίτημα της
Δ/νσης

Μεταφορών
και

Επικοινωνιώ
ν της Π.Ε.
Φωκίδας

(ΑΔΑΜ:20RE
C007371117)

02.04.073.0899.
01

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές
αμοιβές

2.480,00 69.504,00 62.954,54 4.069,46
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
10.734,00 108.677,62 87.394,40 11.549,22

Β. 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:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1300

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του συνοπτικού
διαγωνισμού του έργου: «Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο της Αγίας
Μαρίνας»,προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε.Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.189254/11255/21-
09-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ

Υ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
ΙΣ ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

3.

Η δαπάνη αφορά
την διαγράμμιση
του Οδικού
Δικτύου Π.Ε.
Φωκίδας Το

αρθμ.
πρωτ.195731/350

5/24.09.2020
πρωτογενές
αίτημα της

Δ/νσης Τεχνικών
Έργων( ΑΔΑΜ:
20REQ00736499
8 2020-09-24).

Χρηματοδότηση:
ΚΑΠ

02.04.071.9779.01

Εκτέλεση
λοιπών έργων

που δεν
κατονομάζοντα

ι ειδικά

6.000,00 6.000,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
6.000,00 6.000,00 0,00 0,00
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1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ.2/21-09-2020 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:«Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο της
Αγίας Μαρίνας,προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε.Φθιώτιδας.

2.Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στον οικονομικό φορέα “ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ”, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα έξι τοις εκατό (56,00%) επί των τιμών
του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1301

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Ανάπλαση Παραλίας
Αμαρύνθου»,προϋπολογισμού 1.280.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.193521/6101/22-
09-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το από 02-09-2020 Πρακτικό Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-
Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 91211,του έργου
«Ανάπλαση Παραλίας Αμαρύνθου»,προϋπολογισμού 1.280.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

2.Απορρίπτει την προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» με Α.Α.-
ΕΣΗΔΗΣ 161869, για τους λόγους που αναφέρονται στο πρακτικό.

3.Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ»,
με Α.Α.Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ 163353 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα έξι και
δέκα οκτώ (46,18%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1302

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Αντιμετώπιση Καταπτώσεων -
Κατολισθήσεων επί της οδού Στόμιο - Διασταύρωση με Ε.Ο. 8 (Οξύλιθος - Πλατάνα) μετά τα
έντονα καιρικά φαινόμενα από τις 30-12-2019 & 7-1-2020 (θεομηνίες "Ζηνοβία" &
"Ηφαιστίων")»,Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.199828/6316/29-
09-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή ανάπτυξε τις θέσεις της ως ακολούθως:“ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ ,λείπουν ορισμένα
στοιχεία και παρακολουθούμε το σημαντικό αυτό έργο ,την πορεία του που απαιτεί υψηλού
επιπέδου παρακολούθηση από τις τεχνικές μας υπηρεσίες”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το από 03-08-2020 (ολοκληρώθηκε 22-09-2020) Πρακτικό Αποσφράγισης
Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας ,με
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Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 90775, του έργου «Αντιμετώπιση Καταπτώσεων - Κατολισθήσεων επί της οδού
Στόμιο - Διασταύρωση με Ε.Ο. 8 (Οξύλιθος - Πλατάνα)μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα από τις
30-12-2019 & 7-1-2020 (θεομηνίες "Ζηνοβία" & "Ηφαιστίων")»,Π.Ε. Εύβοιας.

2. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”, με Α.Α. Προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ: 158165 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης σαράντα δύο τοις εκατό (42,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1303

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας ,του υποέργου «Σήμανση οδικού δικτύου Ν.
Εύβοιας για τα έτη 2020-2022» του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου» , Π.Ε.Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.200702/6337/30-
09-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ.1/09-09-2020(ολοκληρώθηκε 23-09-2020) Πρακτικό Αποσφράγισης
Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με
Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 91678, του υποέργου «Σήμανση οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας για τα έτη 2020-2022».

2.Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «ΜΕΓΚΛΗΣ
ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ.τ. «ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε.», με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ 164413 και
ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα πέντε και εξήντα έξι τοις εκατό (55,66%) επί των
τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1304

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου
Π.Ε.Φωκίδας», υποέργο “Συντήρηση και Αποκατάσταση οδοστρώματος και τεχνικών έργων
στις εθνικές οδούς Ιτέας-Ναυπάκτου και Δελφών-Άμφισσας”,προϋπολογισμού 3.200.000,00 €.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.198384/3540/28-09-
2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή έκανε ένα θετικό σχόλιο αναφέροντας ότι επικροτεί το έργο σχετικά με την
επίστρωση των φθαρμένων τμημάτων του οδοστρώματος και ότι πρέπει να επισημαίνονται οι
καλές δουλειές.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει :
α)Τη δαπάνη του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.Φωκίδας», υποέργο “Συντήρηση και
Αποκατάσταση οδοστρώματος και τεχνικών έργων στις εθνικές οδούς Ιτέας-Ναυπάκτου και
Δελφών-Άμφισσας”,προϋπολογισμού 3.200.000,00€ με ΦΠΑ από πιστώσεις ΣΑΕΠ 566 .
β)Την ηλεκτρονική δημοπράτηση του έργου:«Συντήρηση Οδικού Δικτύου
Π.Ε.Φωκίδας»,υποέργο «Συντήρηση και Αποκατάσταση οδοστρώματος και τεχνικών έργων
στις εθνικές οδούς Ιτέας Ναυπάκτου και Δελφών Άμφισσας», με κωδικό αριθμό
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2014ΕΠ56600009 της ΣΑΕΠ-566 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 :
α)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 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.
β)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 Α. Προϊσταμένου, 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
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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 1305

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση όρων Ηλεκτρονικής Δημοπράτησης του Έργου:«Αποκατάσταση στηθαίων
ασφαλείας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο Ν. Φωκίδας» ,προϋπολογισμού 300.000,00
€ ,Π.Ε.Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.201560/3607/30-09-
2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει :
α)Τη δαπάνη του έργου «Αποκατάσταση στηθαίων ασφαλείας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο
Ν. Φωκίδας» ,προϋπολογισμός 300.000,00€,Π.Ε.Φωκίδας, με κωδικό αριθμό 2014ΕΠ56600009
της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 566.
β)Την ηλεκτρονική δημοπράτηση του έργου :«Αποκατάσταση στηθαίων ασφαλείας στο εθνικό
και επαρχιακό δίκτυο Ν. Φωκίδας»,προϋπολογισμός 300.000,00 € με κωδικό αριθμό
2014ΕΠ56600009 της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 566,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 την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Φωκίδας ως Αρχή διενέργειας του Διαγωνισμού.

3.Εξουσιοδοτεί :
α)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 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.
β)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
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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 1306

ΘΕΜΑ 28ο:α) Έγκριση της Διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών Δημοπράτησης της
μελέτης: «Μελέτη για αντιπλημμυρική προστασία-ποταμοί Μελάς(Μαυροπόταμος) Παστέλικας
και Ποταμάκι,συνολικού μήκους 32κμ.», προεκτιμώμενης αμοιβής 1.299.122,96 € με ΦΠΑ.
β) Ορισμός της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ως
Υπηρεσίας που θα διεξάγει τον διαγωνισμό.
γ) Ορισμός χειριστή του έργου στο ΕΣΗΔΗΣ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.4530/198344/28-09-
2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή δήλωσε τα εξής:“Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ με το σκεπτικό που αναπτύξαμε κατά την
λήψη των αποφάσεων. Θα παρακολουθούμε τα έργα.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει τη Διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο :
«Μελέτη για αντιπλημμυρική προστασία-ποταμοί Μελάς(Μαυροπόταμος) ,Παστέλικας και
Ποταμάκι,συνολικού μήκους 32κμ», προεκτιμώμενης αμοιβής 1.299.122,96 € με ΦΠΑ.
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2.Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ως Υπηρεσίας
που θα διενεργήσει τη δημοπρασία για την ανάθεση της μελέτης του θέματος.
3.Ορίζει την κ. Μαρία Πατσαλή, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε.,ως χειρίστρια της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας στο ΕΣΗΔΗΣ.
4.Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Βοιωτίας δια της Προϊσταμένης της, να εκδώσει
συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο
χρονικό διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της ίδιας Δ/νσης να κοινοποιούνται και
να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού. Ειδικότερα όπως:
4.1. Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Βοιωτίας:

- Να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική δημοπρασία.

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

- Να παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης.

- Να κοινοποιεί στους προσφέροντες, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων όπως αυτός
παράγεται από το υποσύστημα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας.

- Να κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού στους
προσφέροντες και να παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων.
Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου
5 της διακήρυξης.

- Να παρέχει επιπλέον προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει ή να συμπληρώσει τα
ανωτέρω δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 5 της διακήρυξης.

- Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους προσφέροντες πλην του προσωρινού
αναδόχου και να αναρτά τα δικαιολογητικά αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 5 της διακήρυξης.

- Να καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, να του
κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και να τον καλεί για την υπογραφή του
συμφωνητικού, σύμφωνα με τα άρθρα 5-8 της διακήρυξης.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1307

ΘΕΜΑ 29ο:α) Έγκριση της Διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών Δημοπράτησης της
μελέτης: «Μελέτη για την κατασκευή επτά κυκλικών κόμβων στην Π.Ε. Βοιωτίας»,
προεκτιμώμενης αμοιβής 514.409,93 € με ΦΠΑ.
β) Ορισμός της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ως
Υπηρεσίας που θα διεξάγει τον διαγωνισμό.
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γ) Ορισμός χειριστή του έργου στο ΕΣΗΔΗΣ.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.4546/198860/28-09-

2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή τόνισε τα εξής:“Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ με το σκεπτικό που αναπτύξαμε κατά την
λήψη των αποφάσεων. Θα παρακολουθούμε τα έργα.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει τη Διακήρυξη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη για την ανάθεση της μελέτης με
τίτλο:«Μελέτη για την κατασκευή επτά κυκλικών κόμβων στην Π.Ε.Βοιωτίας», προεκτιμώμενης
αμοιβής 514.409,93 € με ΦΠΑ.
2.Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ως Υπηρεσίας
που θα διενεργήσει τη δημοπρασία για την ανάθεση της μελέτης του θέματος.

3.Ορίζει την κ.Μαρία Πατσαλή, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., ως χειρίστρια της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας στο ΕΣΗΔΗΣ.

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

4.1.Εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Βοιωτίας :

- Να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική δημοπρασία.
- Να ορίσει την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης των
προσφορών του διαγωνισμού καθώς και την μετάθεση αυτών σε άλλη ημερομηνία, αν για
λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την
ορισθείσα ημέρα, ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά. Επίσης, να
κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους προσφέροντες την απόφαση αυτή εντός πέντε (5) τουλάχιστον
εργάσιμων ημερών πριν τη νέα ημερομηνία και να αναρτά αυτή στο ΚΗΔΜΗΣ και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής και να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη
λήξη τους, την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής
- Να παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης.
- Να κοινοποιεί στους προσφέροντες, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων όπως αυτός
παράγεται από το υποσύστημα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας.
- Να κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού στους
προσφέροντες και να παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων.
Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου
5 της διακήρυξης.
- Να παρέχει επιπλέον προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει ή να συμπληρώσει τα
ανωτέρω δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 5 της διακήρυξης.
- Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους προσφέροντες πλην του προσωρινού
αναδόχου και να αναρτά τα δικαιολογητικά αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 5 της διακήρυξης.
- Να καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, να του
κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και να τον καλεί για την υπογραφή του
συμφωνητικού, σύμφωνα με τα άρθρα 5-8 της διακήρυξης.
- να εκφράζει τις απόψεις της Αναθέτουσας Αρχής επί υποβληθέντων προδικαστικών
προσφυγών του άρθρου 9 του Π.Δ. 39/2017 λόγω ύπαρξης περιορισμού χρόνου (10 ημερών)
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βάσει του ανωτέρω άρθρου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1308

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση Πρακτικού II και κατακύρωση σύμβασης της δημοπρασίας του έργου :
«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.Βοιωτίας» ,Υποέργο: «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού κόμβων
στο οδικό δίκτυο της Π.Ε.Βοιωτίας 2020-2021»,προϋπολογισμού: 200.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.4545/198846/28-09-
2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς παίρνοντας το λόγο είπε τα εξής:“Λόγω των χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου
έργου…. Δεν έχουμε αντίρρηση…. Έκπτωση 66 %....
Διατυπώνουμε ερώτημα στην Τεχνική Υπηρεσία σχετικά με τυχόν παρατηρήσεις της στην
σύνταξη του προϋπολογισμού του έργου….”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Α)Εγκρίνει το υπ’αριθμ. ΙΙ/03-09-2020 (ολοκληρώθηκε 07-09-2020) Πρακτικό της Επιτροπής
Διαγωνισμού του έργου:«Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας» Υποέργο:«Συντήρηση
Ηλεκτροφωτισμού κόμβων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε.Βοιωτίας 2020-2021», Χρηματοδότηση:
Π.Δ.Ε. 2017 ΣΑΕΠ/ 566, ΚΩΔ/MIS: 2014ΕΠ56600003,προϋπολογισμός: 200.000,00 € (με
ΦΠΑ).
Σύμφωνα με το οποίο πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης,
διαπιστώθηκε πως δεν υπήρξαν ελλείψεις και προτείνεται η κατακύρωση της σύμβασης στον
Οικονομικό Φορέα ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Β)Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του ως άνω έργου «Συντήρηση Οδικού
Δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας» ,Υποέργο:«Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού κόμβων στο οδικό δίκτυο της
Π.Ε.Βοιωτίας 2020-2021» στην εργοληπτική εταιρεία «ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» (Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 153199) που προσέφερε ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης 66,00%.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης
προκύπτουν εφόσον και όταν συντρέξουν συσσωρευτικά τα εξής:
α) Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπομένων στις κείμενες διατάξεις
(στάδιο προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών).
β) Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο εφόσον ο τελευταίος
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, έπειτα από
σχετική πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Βοιωτίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1309

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανέγερση 1ου
Δημοτικού Σχολείου Ερέτριας»,Π.Ε.Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.οικ.199095/6292/Φ.Ε./28-09-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Εύβοιας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς σχολίασε:“Έχει πάρει ήδη παράταση και ζητά 2.η ….Πρόκειται για σχολείο και την
πρώτη παράταση την δώσαμε, ύστερα από συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή σκόπιμα ως τις
31/8/2020…
Για την παράταση, που ζητείται σήμερα, η αίτηση έγινε από τις 31/8/2020 και έφτασε στην
Οικονομική Επιτροπή αφού είχε περάσει περισσότερο από ένας μήνας, με το πρόσχημα της
προέγκρισης της Διαχειριστικής Αρχής.…. Με αυτό τον τρόπο η Οικονομική Επιτροπή
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ποδηγετείται έμμεσα….Θεωρούμε απαράδεκτο η αίτηση του ενδιαφερομένου να γίνεται τελευταία
στιγμή και να φτάνει στην Οικονομική Επιτροπή αφού δημιουργήθηκε τετελεσμένο.
Η υπηρεσία, μάλιστα, μας βεβαιώνει πως για την δοκιμή των ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων και έναν ανακεφαλαιωτικό πίνακα δικής της ευθύνης χρειάζονται 2 ολόκληροι
μήνες.Η ψήφος μας είναι….. ΑΡΝΗΤΙΚΗ.Ταυτόχρονα καλούμε την Περιφερειακή Αρχή να
συνεννοηθεί με τις υπηρεσίες της προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία των εγγράφων τους
προς την Οικονομική Επιτροπή”.

Ο κ.Αναγνωστάκης αιτιολόγησε τη θέση του ως ακολούθως:“Eίναι ένα ευαίσθητο θέμα που
αφορά σχολείο γονείς και μαθητές,δημιουργεί διλήμματα στα μέλη της επιτροπής η συγκεκριμένη
συμπεριφορά εκ μέρους της τεχνικής υπηρεσίας της Π.Ε. Εύβοιας.Συμφωνώ με τον κ.Χρονά είναι
αδιανόητο για έναν ανακεφαλαιωτικό πίνακα και για την δοκιμή των ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων να χρειάζονται τόσες εργάσιμες μέρες και να μην έχει παραδοθεί ένα σχολείο,
εκτός αν υπηρετούνται πολιτικές σκοπιμότητες με πολιτικά οφέλη.Ως πολιτικό όργανο η Ο.Ε.δεν
μπορεί να εθελοτυφλεί .Η ψήφος μας θα είναι ΛΕΥΚΗ”.

Ο κ.Τασιός εξέφρασε τη θέση της Περιφέρειας τονίζοντας ότι η οδηγία που έχει δοθεί στις
υπηρεσίες είναι να είναι φειδωλοί στις παρατάσεις και να ολοκληρώνονται τα έργα εγκαίρως.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανέγερση 1ου Δημοτικού
Σχολείου Ερέτριας»,Π.Ε.Εύβοιας,μέχρι 31-10-2020.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1310

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας για το έτος 2017 (Β’ Φάση)»,Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.200262/6325/29-09-
2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς ανάλυσε τις θέσεις του και την ψήφο του λέγοντας:“Η αίτηση του αναδόχου από
1/7/2020 έφτασε στην οικονομική επιτροπή, που είναι αρμόδια για την κρίση της μετά τρείς
μήνες….Πρόκειται για έργο αξίας 529.000 ευρώ με χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης 12
μηνών…. Πήρε τρείς παρατάσεις που διπλασίασαν τον χρόνο κατασκευής και τώρα ζητάει και
άλλη παράταση που έφτασε σε μας αφού το μισό της είχε διανυθεί….
Η ψήφος μας είναι….. ΑΡΝΗΤΙΚΗ.Για μια ακόμη φορά, καλούμε την Περιφερειακή Αρχή να
συνεννοηθεί με τις υπηρεσίες της προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία των εγγράφων και των
εισηγήσεων τους προς την Οικονομική Επιτροπή”.

Ο κ.Αναγνωστάκης καταψήφισε την εισήγηση λόγω των πολλών παρατάσεων και
καθυστερήσεων.

Η κα Μπατζελή έκανε τις ακόλουθες επισημάνσεις : “οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Π.Ε. Ευβοίας
πρωταγωνιστούν στις διαχρονικές παρατάσεις που δίνουν στους εργολάβους έργων, χωρίς
επαρκείς εξηγήσεις και καταδικάζοντας τον νομό με ανολοκλήρωτα έργα υποδομών, σε
υστέρηση προσβάσεων αλλά και συσσώρευσης επικίνδυνων για τους πολίτες καταστάσεων σε
περιπτώσεις φυσικών φαινομένων. Δεν μπορούν δε, οι Τεχνικές Υπηρεσίες να καλύπτουν με
«προκαταβαλλόμενες» παρατάσεις διαχειριστικές ,λειτουργικές και μελετητικές αστοχίες.
Επίσης έχουμε επισημάνει ότι δεν μπορεί στον Νομό αυτόν, τα έργα να κατανέμονται στους
ίδιους εργολάβους που ταυτόχρονα έχουν αρκετά έργα. Διότι πιθανά η δυναμικότητα τους ,η
εργατική και εξοπλιστική τους επάρκεια να μην είναι τέτοια ώστε να μπορούν να λαμβάνουν
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πολλές ταυτόχρονα εργολαβίες. Θα πρέπει δε να υπάρχουν κυρώσεις ή και αποκλεισμοί από
διαγωνισμούς εφόσον δεν έχουν παραδώσει τα έργα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση”.

Ο κ.Δούρος ψήφισε ΚΑΤΑ.

Ο κ.Σιαλμάς ψήφισε ΚΑΤΑ ,λόγω των πολλών παρατάσεων καλώντας την Π.Α. που έχει την
πλειοψηφία να καταψηφίζει στο μέλλον παρόμοιες τακτικές παρατάσεων ούτως ώστε να δοθεί
ένα τέλος,αλλά και να αναζητηθούν και να αποδοθούν ευθύνες όπου χρειάζεται.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού
δικτύου Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας για το έτος 2017 (Β’ Φάση)»,Π.Ε. Εύβοιας,μέχρι 30-11-
2020, καθώς οι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος είναι βάσιμοι εν όλω, για την ομαλή και ορθή
ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1311

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση 1ου Πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού με
τίτλο«Προμήθεια και αντικατάσταση καθισμάτων αμφιθεάτρου Διοικητηρίου Π.Ε.
Ευβοίας»,προϋπολογισμού 74.313,20 € με ΦΠΑ 24% .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.οικ.196261/5951/24-09-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού
Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς ανάλυσε τις θέσεις του και την ψήφο του λέγοντας:“Από το πρακτικό δεν φαίνεται
πως υπήρξε ένσταση που απορρίφθηκε σαν εκπρόθεσμη από την αρμόδια επιτροπή……..
Δεν γίνεται καμιά αναφορά για την ουσία της καταγγελίας πως η τεχνική περιγραφή του
διαγωνισμού είχε φωτογραφικά στοιχεία…..
Σε αυτή την βάση…. Είχαμε προτείνει να αναβληθεί η συζήτηση της εισήγησης της επιτροπής
ενστάσεων και να επανέλθουμε με την γνώμη της Επιτροπής για την ουσία των καταγγελιών.
Αυτό δεν έγινε δεκτό από την πλειοψηφία και φτάσαμε εδώ…..
Σημειώνουμε πως είναι πολιτικά και νομικά απαράδεκτο να απουσιάζει η αναφορά στην ένσταση
και ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση”.

Ο κ. Δούρος ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Ο κ. Αναγνωστάκης καταψήφισε την εισήγηση αιτιολογώντας την ψήφο του ως εξής : "Παρά
την ομόφωνη αναβολή που πήρε το θέμα στην προηγούμενη συνεδρίαση προκειμένου να
υπάρξει μια πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση,πληροφόρηση και ενημέρωση για να έχουμε πιο
συγκροτημένη και ουσιαστική ανταπόκριση,επιχειρείται μια συσκότιση. Αφήνουμε πολλά
περιθώρια παρερμηνειών για τη λειτουργία μας ως Π.Ε.Εύβοιας" και ολοκλήρωσε τις
τοποθετήσεις του παρακαλώντας την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού
Π.Ε.Εύβοιας να δώσει κάποιες εξηγήσεις.

Η Αναπλ.Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε.Εύβοιας,παίρνοντας το
λόγο,ανάλυσε με σαφήνεια το ιστορικό του διαγωνισμού και όλες τις επιμέρους λεπτομέρειες.

Η κα Μπατζελή ψήφισε ΛΕΥΚΟ.
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Ο κ. Σιαλμάς ψήφισε ΛΕΥΚΟ διότι δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες ούτως ώστε να επανέρθει το
θέμα με πληρέστερη εισήγηση και να υπάρξει περισσότερη ενημέρωση.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ.1/22-09-2020 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας
Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο«Προμήθεια και αντικατάσταση καθισμάτων αμφιθεάτρου
Διοικητηρίου Π.Ε. Ευβοίας»,προϋπολογισμού 74.313,20 € με ΦΠΑ 24% .

2.Ανακηρύσσει ως προσωρινό ανάδοχο την εταιρεία «SYSTEMA ΕΠΕ», με Δ/νση, Κ.
Καραμανλή 142, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ 54248, Τηλ.2310******, με συνολική τιμή προσφοράς το
ποσό των 46.478,00€ χωρίς Φ.Π.Α και 57.632,72 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

3.Εγκρίνει την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1312

ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση 3ου Πρακτικού συνεδρίασης της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδών για το έτη 2020-
2021»,Π.Ε.Ευβοίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.οικ.199455/6026/29-09-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού
Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ.3/23-09-2020 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού ,που αφορά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης , με
τίτλο «Προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδών για το έτη 2020-2021»,Π.Ε.Ευβοίας.

2.Κατακυρώνει τον διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδών για τα έτη 2020-
2021» (Διακήρυξη με αρ.πρωτ.103158/3169/03-06-2020 & ΑΔΑΜ: 20PROC006812637), ανά
είδος, στους κάτωθι οικονομικούς φορείς και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων :

i.Είδος 1: Ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης οδών λευκό (CPV: 44811000-8). Ποσότητα
41.700 κιλά.
Κατακύρωση στην εταιρεία «ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ Α.Ε», Δ/νση: 10ο Χλμ. Θεσσαλονίκης –
Βέροιας, Τ.Θ.1025, Τ.Κ. 57008, Ιωνία Θεσσαλονίκης. Η συνολική τιμή προσφορά
ανέρχεται στο ποσό των 53.376,00 € χωρίς ΦΠΑ (66.186,24 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%).

ii.Είδος 2: Υάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια διαγράμμισης οδών (CPV: 34922110-0).
Ποσότητα 3.900 κιλά.
Κατακύρωση στην εταιρεία «ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ Α.Ε», Δ/νση: 10ο Χλμ. Θεσσαλονίκης –
Βέροιας, Τ.Θ.1025, Τ.Κ. 57008, Ιωνία Θεσσαλονίκης. Η συνολική τιμή προσφορά
ανέρχεται στο ποσό των 2.418,00 € χωρίς ΦΠΑ (2.998,32 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%).

iii.Είδος 3: Διαλυτικό χρώματος διαγράμμισης οδών (CPV: 44832000-1). Ποσότητα
560 λίτρα.
Κατακύρωση στην εταιρεία «ΤΕΪΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ», Δ/νση:
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Λεωφόρος Καραμανλή 208 Αχαρνές, Τ.Κ. 13678, Αχαρναί. Η συνολική τιμή προσφορά
ανέρχεται στο ποσό των 672,00 € χωρίς ΦΠΑ (833,28 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%).

3.Εγκρίνει τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής παραλαβής της προμήθειας υλικών
διαγράμμισης οδών για τα έτη 2020-2021, από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και
μέχρι την ολοκλήρωσή τους, αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους:

α) Κληματαριώτης Δημήτριος (ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Α’) ως πρόεδρος, αναπληρούμενος
από την Παναγουλάκη Σταυρούλα (ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Α’).

β) Ντούρμας Ευστράτιος (ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών Α’) ως μέλος, αναπληρούμενος
από Ανυφαντή Γεωργία (ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών Α’).

γ) Μερτύρη Παρασκευή (ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού Α’) ως μέλος, αναπληρούμενη από
τον Παλιούρα Κωνσταντίνο (ΥΕ Οδηγών – Χειριστών Γ’).

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

Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 206, 207, 208 & 213 του Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1313

ΘΕΜΑ 35ο:Έγκριση 5ου Πρακτικού της Επιτροπής - Κατακύρωση Αποτελέσματος του
ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για
τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας” για το τμήμα 2, προϋπολογισμού 220.000,00€ με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 1977710/5958/28-
09-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού και 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. 5/23-9-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης
προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου
διαγωνισμού για την “Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας”,
προϋπολογισμού 220.000,00€ με Φ.Π.Α.“, που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδειχθέντα μειοδότη για το τμήμα 2, που υποβλήθηκαν
στον εν θέματι διαγωνισμό.
2. Κατακυρώνει για το τμήμα 2 του εν θέματι διαγωνισμού στην εταιρεία “ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, η οποία προσέφερε την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική
άποψη προσφορά, ήτοι ποσού 23.324,40€ με ΦΠΑ, ως εξής:

Α/Α Είδος υλικού Ε.Μ. Ποσότητα
Τιμή

μονάδας
(€)

Μερική
Δαπάνη

(€)

Ολική
Δαπάνη

(€)

Τμήμα 2 : Υάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια

2 Υάλινα αντανακλαστικά
σφαιρίδια kgr 30.000 0,627

18.810,00

Δαπάνη υλικών 18.810,00
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Προστίθεται Φ.Π.Α. 24% 4.514,40

Συνολική Δαπάνη Υλικών 23.324,40

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1314

ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων
Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό
«Προμήθεια ειδών γραφικής Ύλης και Φωτοτυπικού Χαρτιού-εκτυπωτών περιόδου 2020-2021
της Π.Ε. Φωκίδας και των γραφείων της Α΄θμιας και Β΄θμιας» Εκπαίδευσης ,συνολικού
προϋπολογισμού 34.800,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.οικ.197466/3332/25-09-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού
Π.Ε.Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ. 2/21-09-2020(ολοκληρώθηκε 23-09-2020) Πρακτικό της Επιτροπής
Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης όσον
αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό «Προμήθεια ειδών γραφικής Ύλης και Φωτοτυπικού
Χαρτιού-εκτυπωτών περιόδου 2020-2021 της Π.Ε. Φωκίδας και των γραφείων της Α΄θμιας και
Β΄θμιας Εκπαίδευσης» ,συνολικού προϋπολογισμού 34.800,00 € με Φ.Π.Α.

2.Κατακυρώνει το συνοπτικό δημόσιο διαγωνισμό για το έργο:«Προμήθεια ειδών γραφικής Ύλης
και Φωτοτυπικού Χαρτιού-εκτυπωτών περιόδου 2020-2021 της Π.Ε. Φωκίδας και των γραφείων
της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης», συνολικού ποσού 28.064,52 € χωρίς Φ.Π.Α. (αριθμ
150264/2437/28-07-2020 Προκήρυξη (ΑΔΑΜ:20PROC007100657 2020-07-28), στην
επιχείρηση:«ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε , ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ –ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ –
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ - Ηροδότου 33 - 55133 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ», με συνολική τιμή 19.688,40€ χωρίς
Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1315

ΘΕΜΑ 37ο:Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 4/2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας/ Αξιολόγησης
των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Ν.
Ευρυτανίας για:«Αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο
διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια οσπρίων-ρυζιού-ελιών και
είδη οπωροπωλείου για το επιχειρησιακό πρόγραμμα(Ε.Π.)Επισιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής(ΤΕΒΑ)για το Νομό Ευρυτανίας» που αφορά την αποσφράγιση των Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης,Π.Ε.Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.199977/3290/30-
09-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς ανάλυσε τις θέσεις του ως ακολούθως:“Επειδή η περιγραφόμενη επισιτιστική και
βασική υλική συνδρομή δεν πραγματοποιείται αποκλειστικά από οργανωμένη δημόσια υπηρεσία,
με ταυτόχρονο αποκλεισμό ιδιωτών, συμβούλων, Μ.Κ.Ο και ΚΟΙΝΣΕΠ….
Επειδή δεν συμφωνούμε με τα κριτήρια και τον τρόπο ένταξης στον πίνακα των ωφελούμενων…..
Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κανένας απολογισμός πεπραγμένων από την συγκεκριμένη
δραστηριότητα…..Αναγνωρίζοντας, όμως, την χρησιμότητα αυτής της δραστηριότητας ….. και με
την λογική ενοποίησης με αντίστοιχες προσπάθειες των Δήμων….Θα ψηφίσουμε ΛΕΥΚΟ”.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ΄ αριθμ. 4/24-09-2020(ολοκληρώθκε 25-09-2020) Πρακτικό της Επιτροπής
Διενέργειας/ Αξιολόγησης των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής
Γενικών Υπηρεσιών Ν. Ευρυτανίας με θέμα: ««Αποσφράγιση φυσικά των φακέλων με τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης των οικονομικών φορέων που αναδείχτηκαν προσωρινοί μειοδότες
στο προηγούμενο στάδιο του Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Προμήθεια οσπρίων-
ρυζιού-ελιών και είδη οπωροπωλείου για το επιχειρησιακό πρόγραμμα (Ε.Π.) επισιτιστικής και
βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ) για τον Νομό Ευρυτανίας».

2.Κατακυρώνει τη σύμβαση στους κάτωθι οικονομικούς φορείς ανά ομάδα με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή διότι κατέθεσαν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
κατακύρωσης, ως εξής:

ΟΜΑΔΑ (Β) ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ,
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ Ή ΧΟΝΔΡΕΣ (μετά την κλήρωση)

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε. 5.437,70

ΟΜΑΔΑ (Ζ) ΕΛΙΕΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΙ Α.Ε. 4.845,48

ΟΜΑΔΑ (Λ) ΠΑΤΑΤΕΣ, ΛΑΧΑΝΟ
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΟΜΑΔΑ (Γ) ΡΥΖΙ

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΟΜΑΔΑΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

ΑΜΑΝΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΜΕΣΙΤΙΚΗ
2.093,52
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ΤΙΜΗ ΟΜΑΔΑΣ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 6.931,34

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1316

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 38ο:΄Εγκριση της υπ’ αριθμ.198332/764/28-09-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων από την 18/9/2020 ),Π.Ε.Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.201455/777/30-09-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε.Φθιώτιδας) προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.198332/764/28-09-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας
περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων από την 18/9/2020 ),Π.Ε.Φθιώτιδας,με την οποία
αποφασίστηκαν τα εξής:

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

2.- Η συμπλήρωση του μητρώου ιδιωτών που έχει εγκριθεί με την υπ. Αριθμ. 84
απόφαση της Ο.Ε (πρακτικό υπ. Αριθμ. 3 της 21/1/2020 ΑΔΑ: ΩΗΜΧ7ΛΗ-349) με τις ανωτέρω
επιχειρήσεις ως παρακάτω :
146 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 054033534 Σ.Σ.

ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

3.- Η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών και μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων :
1) Τα με αριθιμό κυκλοφορίας ΜΕ 27312 , ΜΕ 44775 μηχάνημα έργου τύπου φορτωτής ,το ΜΕ
40661 τύπου ισοπεδωτή γαιών, το ΜΕ 63861 τύπου οδοστρωτήρα, το ΜΕ 51594 τύπου
εκσκαφέα λαστ. , το ΜΕ 31704 τύπου εκσκαφέα ερπ. ,τα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΑ 3416,
ΚΗΑ 3455, ΜΙΤ 1905, ΜΙΖ 4328, ΜΙΕ 8420 φορτηγά , και το με αρ. κυκλοφορίας ΜΙΚ 7096
όχημα μεταφορά ΜΕ οδιοκτησίας ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ για την άμεση αποκατάσταση των
ζημιών σε δίκτυα υποδομών μας (οδοποιίας, τεχνικά ΕΟ Λαμίας - Καρπενησίου , Επ.Ο.
Λιανοκλάδι - Λουτρών Υπάτης) σε περιοχές της ΔΕ Λιανοκλαδίου του Δήμου Λαμιέων.
2) Τα με αριθμό κυκλοφορίας μηχανήματα έργων ΜΕ 91708 τύπου φορτωτή - εκσκαφέα, ΜΕ
82608 τύπου εκσκαφέα ερπ. , ΜΕ 136485 τύπου φορτωτή ερπ. , καθώς και τα , ΑΜΕ 3135 , ΜΙΖ
8935 φορτηγά διοκτησίας ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε
δίκτυα υποδομών μας (υδατόρεμα , τεχνικά στο Αρχανόρεμα ) σε περιοχές του Δήμου
Λαμιέων και Δήμου Μακρακώμης.
3) Την προμήθεια αδρανών υλικών ήτοι : πέτρα λατομείου εκτιμώμενης ποσότητας 3.500,00 ΤΝ
περίπου με τιμή μονάδος 6,85 € ανά ΤΝ (πλέον ΦΠΑ και δημ. φόρου ) , υλικό Ε4 λατομείου
εκτιμώμενης ποσότητας 4100 περίπου με τιμή μονάδος 3,00 € ανά ΤΝ (πλέον ΦΠΑ) για την
αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα υποδομών μας (οδοποιία, αναχώματα) στην Ε.Ο. Λαμίας -
Καρπενησίου στην προμηθεύτρια ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Την προμήθεια αδρανών υλικών ήτοι : πέτρα λατομείου εκτιμώμενης ποσότητας 2.200,00 ΤΝ
περίπου με τιμή μονάδος 6,85 € ανά ΤΝ (πλέον ΦΠΑ) , υλικό Ε4 λατομείου εκτιμώμενης

ΑΔΑ: 6Υ987ΛΗ-6ΙΠ



69

ποσότητας 500,00 περίπου με τιμή μονάδος 3,00 € ανά ΤΝ (πλέον ΦΠΑ ) , υλικό λατομείου 3ΑΑ
εκτιμώμενης ποσότητας 60,00 ΤΝ περίπου με τιμή μονάδος 3,50€ ανά ΤΝ (πλέον ΦΠΑ ) , υλικό
λατομείου σκύρο εκτιμώμενης ποσότητας 700,00 ΤΝ με τιμή μονάδας 5,40 € ανά ΤΝ , για την
αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα υποδομών μας (οδοποιία, αναχώματα) στην Επ.Ο.
Γοργοποτάμου - Δυό Βουνά , στην Επ.Ο. Λιανοκλάδι - Λ. Υπάτης και γισ την αποκατάσταση της
λειτουργίας του αεροδρομίου Λαμίας στην προμηθεύτρια ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΒΕΕ
4) Το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 70416 τύπου φορτωτή - εκσκαφέα, διοκτησίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
ΙΩΑΝΝΗ για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα υποδομών μας (οδοποιιά ,
τεχνικά ) σε περιοχές της ΤΚ Καστανιάς και ΤΚ Λύχνο της ΔΕ Υπάτης του Δήμου Λαμιέων.
5) Τα με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 104059 τύπου εκσκαφέα λαστ. και το ΜΙΚ 6339 φορτηγό ,
ιδιοκτησίας ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα υποδομών μας
(υδατορέματα κλπ ) σε περιοχές της ΤΚ Βαρδατών και Γοργοποτάμου της ΔΕ Γοργοποτάμου
του Δήμου Λαμιέων..

3.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος,
που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας και θα
υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος Π.Π.
και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων , σε συνδυασμό με την υπ.
αριθμ.2138/24-12-2019 πρακτ. 41/18-12-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) Απόφαση της Ο.Ε
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.με τις οποίες εγκρίθηκε
η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από την Δνση Τεχνικών Έργων , με
ιδιωτικά μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά περίπτωση για το σκοπό αυτό και
ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προ. Π.Ε. Φθιώτιδας

καθώς και των αρμοδίων τμημάτων της Δ.Τ.Ε. και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των
υπευθύνων προίσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.
Η δαπάνη της προμήθειας των αδρανών υλικών θα υπολογιστεί από τα δελτία αποστολής και

τα αποδεικτικά ζύγισης που θα προσκομίσει ο προμηθευτής σε συγκεντρωτικό πίνακα και θα
παραλαμβάνονται επί τόπου από την αρμόδια επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της
Π.Στ.Ε.

4.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται με

προφορικές εντολές των υπευθύνων στελεχών της Π.Στ.Ε. , οι δε και ώρες εργασίας του/ων
μηχανήματος/ων θα καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της
Π.Ε. Φθιώτιδας.

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1317
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ΘΕΜΑ 39ο:Έγκριση δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης των Έργων α) «Μίσθωση Μηχανημάτων για την
Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 και β)
«Έργα-Άμεσες Παρεμβάσεις Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 2020-2022» της Π.Ε.
Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.196479/2890/24-
09-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου 2014ΕΠ56600015 από
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και
Πιστοποίησης των Έργων α)«Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 και β) «Έργα-Άμεσες Παρεμβάσεις
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 2020-2022» 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 στα
όρια της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων από
04/04/2020 έως 12/04/2020.

2014ΕΠ566000
15 ΓΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5.022,00€

2.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για την βελτίωση του οδικού δικτύου
Παλαιοκατούνα-Σύχνικο-Μοναστηράκι από
27/04/2020 έως 27/05/2020.

2014ΕΠ566000
15 ΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22.915,20

€

3.

Εντολή πληρωμής του έργου “Έργα-Άμεσες
Παρεμβάσεις Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών 2020-2022” για την προμήθεια
μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και
τοποθέτηση αγωγού αποχέτευσης ομβρίων
από πλαστικούς σωλήνες δομημένου
τοιχώματος μεε λεία εσωτερική και αυλακωτή
εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3
με σωλήνες SN8, DN/OD 1200mm

2014ΕΠ566000
15

ΛΑΘΥΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

19.232.40
€

4.

Εντολή πληρωμής του έργου “Έργα-Άμεσες
Παρεμβάσεις Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών 2020-2022” για την προμήθεια και
τοποθέτηση προπαρακατασκευασμένων
στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα
κατηγορίας C20/25

2014ΕΠ566000
15 ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΟΕ 8.928,00€
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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
Φραγκίστα-Βούλπη-Ραπτόπουλο-Κέδρα από
04/06/2020 έως 24/06/2020.

2014ΕΠ566000
15

ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 7.142,40€

6.

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 ΤΚ
Αλεστίων από 09/07/2020 έως 29/07/2020.

2014ΕΠ566000
15

ΦΕΓΓΟΥΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 9.672,00€

7.

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 στα
όρια της Δημοτικής Ενότητας Προυσού από
09/07/2020 έως 10/08/2020.

2014ΕΠ566000
15

ΚΑΡΑΝΤΖΙΟΥΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

14.830,40
€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1318

ΘΕΜΑ 40ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ.189202/583/20-09-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις από 17/09/2020),Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.198411/613/28-09-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης 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.189202/583/20-09-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών
φαινομένων (βροχοπτώσεις από 17/09/2020),Π.Ε. Ευρυτανίας,με την οποία αποφασίστηκαν τα
εξής:

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

2.Η 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.Η συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 463/2020 (πρακτ. 12/07-04-2020) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής ως εξής:

Ονοματεπώνυμο Α.Φ.Μ. Έδρα
Ντάλλας Κωνσταντίνος 110955386 Κερασοχώρι Ευρυτανίας

4.Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Το ΜΕ 86708 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΝΤΑΛΛΗ ΣΤEΦΑΝΟΥ για

τον καθαρισμό του οδικού δικτύου Τρίδεντρο – Τροβάτο – Κουστέσα – Τρία Σύνορα
(β) Το ΜΕ 67029 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΚΟΥΤΣΟΛΑΜΠΡΟΥ Β. &

ΣΙΑ Ο.Ε. για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου Δέντρο – Κουστέσα - Βραγγιανά -Έλατος – όρια
Νομού.
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(γ) Το ME 72719 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΑΥΓΕΡΗ ΓΙΩΡΓΟΥ για
τον καθαρισμό του οδικού δικτύου Τρίδεντρο – Βραγγιανά - Βαλάρι.

(δ) Το ΜΕ 133076 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα, το ME 100773 IX μηχάνημα έργου
τύπου φορτωτή, το φορτηγό όχημα ΚΗΑ 6069, ιδιοκτησίας ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. & ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ.
Α.Ε., και το ME 133095 IX μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα, ιδιοκτησίας ΛΑΜΡΟΣ ΦΛΩΡΑΚΗΣ
και ΣΙΑ ΟΕ, για τη διευθέτηση της κοίτης του υδατορέματος στην θέση Αγία Παρασκευή
Βραγγιανών για την αποκατάσταση της βατότητας και υφιστάμενου τεχνικού (γέφυρας).

(ε) Το ΜΕ 93853 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα-φορτωτή, και το ΜΙΖ 2899 φορτηγό
όχημα ιδιοκτησίας ΝΤΑΛΛΑ ΚΩΣΤΑ, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης

(στ) Το ME 34490 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ και το ΚΗΑ 5553 ιδιοκτησίας ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ για τον καθαρισμό του
οδικού δικτύου Πρόδρομος - Ροσκά – Πάντα Βρέχει - Καστανούλα Δημοτικής Ενότητας
Δομνίστας

(ζ) Το ΜΕ 49871 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου ισοπεδωτη, ιδιοκτησίας ΖΑΧΑΡΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Απεραντίων.

(η) Το ΜΕ 34510 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, το ΜΕ 114331 ΙΧ
μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή και το ΚΗΑ 6414 φορτηγό όχημα ιδιοκτησίας ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για τον καθαρισμό των βραχοπαγίδων και του οδικού δικτύου της Δημοτικής
Ενότητας Προυσού.

(θ) Το ME 82611 IX μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα - φορτωτή, το ΜΕ 74814 IX μηχάνημα
έργου που φέρει λεπίδα καθαρισμού και το ΕΚΒ 8002 φορτηγό όχημα, ιδιοκτησίας ΞΕΝΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φουρνάς

(ι) Το ΜΕ 93895 IX μηχάνημα έργου τύπου ισοπεδωτή, ιδιοκτησίας ΦΟΥΦΛΙΑ ΑΜΑΛΙΑ για
τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κτημενίων.

(ια) Το ΜΕ 72734 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου ισοπεδωτή, ιδιοκτησίας ΛΑΘΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φραγγίστας.

(ιβ) Το ΜΕ 34462 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή ιδιοκτησίας ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
το ΜΕ 29481 IX μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή και το φορτηγό όχημα ΚΗΑ 5896 ιδιοκτησίας
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΝΙΚΟΥ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου Στεμώματος – Παυλόπουλου-
Παπαδιάς – Δομιανών – Αγ Τριάδας.

(ιγ) Το ΜΕ 20774 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ ΠΑΝΤΕΛΗ
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου.

(ιδ) Το ΜΕ 140177 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΚΟΥΤΕΛΟΥ
ΚΛΕΟΜΕΝΗ για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Τοπικής Κοινότητας Σάικας.

(ιε) Το ΜΕ 135731 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΑΤΣΙΑΔΑ για
τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φραγγίστας

(ιστ) Το ΜΕ 63041 ΙΧ μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα και το φορτηγό όχημα ΚΗΑ 1833
ιδιοκτησίας ΚΟΥΤΟΥΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για την διευθέτηση της κοίτης του υδατορέματος
«Αγ.Νικόλαος» της ΔΕ Καρπενησίου για την προστασία υφιστάμενων τεχνικών έργων και
ιδιοκτησιών.

5.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.
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.
(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:
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(δ1) Μίσθωμα του μηχανήματος, ωρομίσθιο του χειριστή και βοηθού με όλες τις
επιβαρύνσεις των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, αμοιβή υπερωριών, νυκτερινών,
αργιών, σταλίες, κλπ.

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1319

ΘΕΜΑ 41ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020», χρήση
2020,της Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’
αριθμ.Α)3621/159782/28-09--2020,Β)3651/160611/28-09-2020,Γ)3703/162889/28-09-
2020,Δ)4560/199489/29-09-2020,Ε)3704/162977/28-09-2020,ΣΤ)3620/159774/28-09-
2020,Ζ)4550/199023/28-09-2020,Η)4561/199494/29-09-2020 έγγραφα της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς έκανε το ακόλουθο σχόλιο αναφερόμενος στην υπ’αριθμ.Γ)3703/162889/28-09-
2020 δαπάνη : “Δεν έχουμε αντίρρηση.Θεωρούμε, όμως, σκόπιμη μια πιο ολοκληρωμένη
αναφορά στις δαπάνες ( 21.000 ευρώ ) που έγιναν στο Δήλεσι…… που θεωρούμε δυσανάλογες
για την περιοχή ΑΚΤΗ ΠΛΑΚΑΣ”.

Οι κα Μπατζελή και κ.Αναγνωστάκης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Α) Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου 2014ΕΠ56600013
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», χρήση 2020 της Π.Ε.Βοιωτίας όπως φαίνεται στον παρακάτω
πίνακα.

Α/
Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1. 1
1
1

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή της στην Π.Υ. Θήβας στην
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Τ.Κ
Άσκρης του Δ.Θεσπιέων-Αλιάρτου, θέση
<<Κοιλάδα Μουσών>> την
08/08/2020&09/08/2020

2014ΕΠ56600012 ΓΚΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 620,00

2.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη

2014ΕΠ56600012 ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 620,00
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συνδρομή της στην Π.Υ. Θήβας στην
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Τ.Κ
Άσκρης του Δ.Θεσπιέων-Αλιάρτου, θέση
<<Κοιλάδα Μουσών>> την
08/08/2020&09/08/2020

3.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή της στην Π.Υ. Θήβας στην
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Τ.Κ
Άσκρης του Δ.Θεσπιέων-Αλιάρτου, θέση
<<Κοιλάδα Μουσών>> την
08/08/2020&09/08/2020

2014ΕΠ56600012 ΚΑΣΣΙΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 620,00

Β) Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου 2014ΕΠ56600012
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», χρήση 2020 της Π.Ε.Βοιωτίας 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» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή τους στην αντιμετώπιση
πλημμυρικών φαινομένων στην ευρύτερη
περιοχή των Δήμων Διρφύων -Μεσσαπίων
και Δ. Χαλκιδέων του Ν.Ευβοίας , από 09-
08-2020.

2014ΕΠ56600012 ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3.893,60

2

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή τους στην αντιμετώπιση
πλημμυρικών φαινομένων στην ευρύτερη
περιοχή των Δήμων Διρφύων -Μεσσαπίων
και Δ. Χαλκιδέων του Ν.Ευβοίας , από 09-
08-2020.

2014ΕΠ56600012 ΠΑΝΟΥΡΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ 1.946,80

Γ) Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου 2014ΕΠ56600012
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», χρήση 2020 της Π.Ε.Βοιωτίας όπως φαίνεται στον παρακάτω
πίνακα.

Α/
Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό
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1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή τους στην αποκατάσταση ζημιών
από πλημμυρικά φαινόμενα στην Δ.Ε
Δηλεσίου του Δ.Τανάγρας στην θέση
<<Ακτή Πλάκας Δηλεσίου>> από
11/08/2020.

2014ΕΠ56600012 ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 21.774,40

Δ) Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου 2014ΕΠ56600013
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», χρήση 2020 της Π.Ε.Βοιωτίας 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» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για
συνδρομή στην Π.Υ. Λιβαδειάς στην
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Τ.Κ
Παραλίας Διστόμου του
Δ.Διστόμου,Αράχωβας,Αντίκυρας-θέση
<<Άσπρα Σπίτια>> την 13-14/09/2020

2014ΕΠ56600012 ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ 868,00€

2

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για
συνδρομή στην Π.Υ. Λιβαδειάς στην
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Τ.Κ
Παραλίας Διστόμου του
Δ.Διστόμου,Αράχωβας,Αντίκυρας-θέση
<<Άσπρα Σπίτια>> την 13-14/09/2020

2014ΕΠ56600012 ΚΑΡΡΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 694,40€

3

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για
συνδρομή στην Π.Υ. Λιβαδειάς στην
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Τ.Κ
Παραλίας Διστόμου του
Δ.Διστόμου,Αράχωβας,Αντίκυρας-θέση
<<Άσπρα Σπίτια>> την 13-14/09/2020

2014ΕΠ56600012 ΒΙΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1.884,40€

4

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για
συνδρομή στην Π.Υ. Λιβαδειάς στην
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Τ.Κ
Παραλίας Διστόμου του
Δ.Διστόμου,Αράχωβας,Αντίκυρας-θέση
<<Άσπρα Σπίτια>> την 13-14/09/2020

2014ΕΠ56600012 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ 781,20€
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5

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για
συνδρομή στην Π.Υ. Λιβαδειάς στην
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Τ.Κ
Παραλίας Διστόμου του
Δ.Διστόμου,Αράχωβας,Αντίκυρας-θέση
<<Άσπρα Σπίτια>> την 13-14/09/2020

2014ΕΠ56600012 ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 868,00€

6

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για
συνδρομή στην Π.Υ. Λιβαδειάς στην
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Τ.Κ
Παραλίας Διστόμου του
Δ.Διστόμου,Αράχωβας,Αντίκυρας-θέση
<<Άσπρα Σπίτια>> την 13-14/09/2020

2014ΕΠ56600012 ΜΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 868,00€

Ε) Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου 2014ΕΠ56600012
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», χρήση 2020 της Π.Ε.Βοιωτίας 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» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τον
καθαρισμό του Οδικού δικτύου Λιβαδειάς -
Ανάληψης- Κυριακίου, από κατολισθήσεις
από 10/08/2020 έως 12/08/2020.

2014ΕΠ56600012 ΚΩΤΣΑΔΑΜ
ΛΟΥΚΑΣ 1.116,00

2

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τον
καθαρισμό του ποταμού Κηφισού περιοχή
της Τ.Κ Αγίου Αθανασίου του Δήμου
Λιβαδειάς την 12/08/2020 έως 13/08/2020

2014ΕΠ56600012 ΚΑΡΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.686,40

ΣΤ) Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου 2014ΕΠ56600013
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», χρήση 2020 της Π.Ε.Βοιωτίας όπως φαίνεται στον παρακάτω
πίνακα.

Α/
Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό
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1

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή της στην Π.Υ. Θήβας στην
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Δ.Ε
Θεσπιέων του Δ.Θεσπιέων-Αλιάρτου, θέση
<<Λούτσα>> την 31/07/2020 & 01/08/2020

2014ΕΠ56600012 ΚΩΤΣΑΔΑΜ
ΛΟΥΚΑΣ 1.488,00

2

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή της στην Π.Υ. Θήβας στην
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Δ.Ε
Θεσπιέων του Δ.Θεσπιέων-Αλιάρτου, θέση
<<Λούτσα>> την 31/07/2020 & 01/08/2020

2014ΕΠ56600012 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ 1.190,40

3

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή της στην Π.Υ. Θήβας στην
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Δ.Ε
Θεσπιέων του Δ.Θεσπιέων-Αλιάρτου, θέση
<<Λούτσα>> την 31/07/2020 & 01/08/2020

2014ΕΠ56600012 ΚΑΣΣΙΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 2.008,80

4

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή της στην Π.Υ. Θήβας στην
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Δ.Ε
Θεσπιέων του Δ.Θεσπιέων-Αλιάρτου, θέση
<<Λούτσα>> την 31/07/2020 & 01/08/2020

2014ΕΠ56600012 ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1.860,00

Ζ) Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου 2014ΕΠ56600013
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», χρήση 2020 της Π.Ε.Βοιωτίας 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» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη
συνδρομή της στην Π.Υ. Θήβας στην
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Τ.Κ.
Άρματος του Δήμου Τανάγρας, στις
21/08/2020.

2014ΕΠ56600012 ΚΑΣΣΙΝΑΣ Ν.
ΛΟΥΚΑΣ 669,60€
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Η) Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου 2014ΕΠ56600013
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», χρήση 2020 της Π.Ε.Βοιωτίας 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» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη

συνδρομή στην Π.Υ. Οινοφύτων στην

πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Τ.Κ

Σκούρτων του Δ.Τανάγρας την 13/09/2020

2014ΕΠ56600012 ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 520,80€

2

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση

Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση

Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας

2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη

συνδρομή στην Π.Υ. Οινοφύτων στην

πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Τ.Κ

Σκούρτων του Δ.Τανάγρας την 13/09/2020

2014ΕΠ56600012 ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 520,80€

3

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση

Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση

Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας

2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για τη

συνδρομή στην Π.Υ. Οινοφύτων στην

πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Τ.Κ

Σκούρτων του Δ.Τανάγρας την 13/09/2020

2014ΕΠ56600012 ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 446,40€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1320

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 42ο:Συμπλήρωση-Τροποποίηση της υπ’αριθμ.1987/2019 Απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής περί έγκρισης πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) που αφορά τον
Προϋπολογισμό του έτους 2020 και τον Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.199771/5997/30-09-
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2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Ο κ. Χρονάς ανέλυσε τις θέσεις του ως εξής:“Διαφωνούμε με τον θεσμό του Ολοκληρωμένου
Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ), που συστηματοποιεί και καθιερώνει τον ασφυκτικό έλεγχο της
οικονομικής διαχείρισης, σε βάρος των κοινωνικό-πολιτικών υποχρεώσεων της Περιφέρειας.
Σε αυτή την βάση από θέση αρχών…. Παρότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι τυπικού
χαρακτήρα…….. εφόσον προστίθεται απλά κωδικός για ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ –
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ….
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση”.

Ο κ. Δούρος ψήφισε ΛΕΥΚΟ αναφέροντας πως η τοποθέτηση της παράταξής του θα γίνει στη
συνεδρίαση του Π.Σ.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε ΛΕΥΚΟ με την επιφύλαξη να κάνει για μια συνολική πολιτική
τοποθέτηση στη συνεδρίαση του Π.Σ.

Ο κ. Σιαλμάς ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την συμπλήρωση - τροποποίηση της υπ’αριθμ. 1987/2019 Απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής που αφορά την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του
Προϋπολογισμού έτους 2020 και τον Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
προκειμένου να προστεθεί ΚΑΕ δεκτικός έκδοσης Χ.Ε.Π και συγκεκριμένα:

ΚΑΕ Περιγραφή

0843 Εκδόσεις – Εκτυπώσεις – Βιβλιοδεσία

Η τροποποίηση αυτή κρίνεται αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της Περιφέρειας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1321

ΘΕΜΑ 43ο:Έγκριση της 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020 της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.194007/5861/30-09-
2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Ο κ. Χρονάς τόνισε τα εξής:“Οι τροποποιήσεις του Προϋπολογισμού είναι ενδεικτικές της
συνεχιζόμενης υποχρηματοδότησης και του ακανόνιστου ρυθμού υλοποίησης του….
Γίνονται αναγκαίες για να αντιμετωπίσουν οι Περιφέρειες ακόμη και τα λειτουργικά έξοδα….
Και με αυτό τον τρόπο χρηματοδότησης ενισχύεται ο έλεγχος τους από την κυβέρνηση και
περιορίζεται η δυνατότητα τους για σημαντικές επιλογές που ενδεχόμενα χρειάζεται ο λαός και ο

ΑΔΑ: 6Υ987ΛΗ-6ΙΠ



80

τόπος.Η αποδοχή από μέρους σας αυτού του είδους της διαχείρισης σημαίνει συμφωνία με την
περιοριστική, αντιλαϊκή πολιτική των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων….. Σημαίνει υλοποίηση
πολιτικών που δεν εξυπηρετούν τον λαό και τις ανάγκες του.
Σε αυτή την λογική και από θέση αρχών εκφράζουμε την κατηγορηματική μας διαφωνία.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση”.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε ΛΕΥΚΟ με την επιφύλαξη να κάνει για μια συνολική πολιτική
τοποθέτηση στη συνεδρίαση του Π.Σ.

Ο κ. Δούρος ψήφισε ΛΕΥΚΟ αναφέροντας πως η τοποθέτηση της παράταξής του θα γίνει στη
συνεδρίαση του Π.Σ.

Ο κ. Σιαλμάς ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την 6η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας,όπως αναλύεται στην εισηγητική έκθεση και όπως αποτυπώνεται στους
πίνακες Εσόδων - Εξόδων των Περιφερειακών Ενοτήτων οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1322

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστείδης Τασιός Δημήτριος Βουρδάνος Ουρανία Ντριβαλά

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Μαρία Αναγνώστου

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Κατερίνα Μπατζελή

Αναστάσιος Χρονάς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ι. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΜΕΣΟ

ΔΡΟ
ΜΟΛ
ΟΓΙΟ

Τόπος
παραλαβής

Τόπος
προορισμού Σχολική Μονάδα

ΜΑΘΗΤΕ
Σ 2020-
2021

Προσ
φορό
τερο
μετα
φορι
κό

μέσο
υ

(Λεω
φορε
ίο-

Μικρ
ό

Λεω
φ-ο)

ΕΜΦΟΤΡΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
Δρομολόγιο
μονό ή με
επιστροφή

ΣΥΝΟΔΟ
Σ

Ημερή
σιο

κόστος
άνευ
ΦΠΑ

Ποσο
στό
έκπτ
ωσης
(%)

Ημερ
ήσιο
κόστ
ος

μετά
την
έκτπ
ωση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ:

1.6 ΠΑΡΟΡΙ,
ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ ΔΑΥΛΕΙΑ

Ν/Γ ΔΑΥΛΕΙΑΣ,
ΔΣ ΔΑΥΛΕΙΑΣ,
ΓΥΜΝ. & Λ/Τ
ΔΑΥΛΕΙΑΣ

15

ΜΙΚΡ
Ο

ΛΕΩ
ΦΟΡ
ΕΙΟ

0 2 30,2 4 36,2 ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΝΑΙ
(2 ώρες) 65,60 0 65,60

ΣΕ:
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1.6 ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ ΔΑΥΛΕΙΑ

Ν/Γ ΔΑΥΛΕΙΑΣ,
ΔΣ ΔΑΥΛΕΙΑΣ,
ΓΥΜΝ. & Λ/Τ
ΔΑΥΛΕΙΑΣ

14

ΜΙΚΡ
Ο

ΛΕΩ
ΦΟΡ
ΕΙΟ

4 2 6 0 12 ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΝΑΙ
( 2 ώρες) 43,94 0 43,94

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΜΕ ΧΛΜ.
ΜΕΙΩΣΗ

ΑΠΟ:

5.14

114 ΠΤΕΡΥΓΑ
ΜΑΧΗΣ –

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ,

ΓΕΛ
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

20

ΜΙΚΡ
Ο

ΛΕΩ
ΦΟΡ
ΕΙΟ

7 0 4 0 11 ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 36,14

0
36,14

ΣΕ:

5.14

114 ΠΤΕΡΥΓΑ
ΜΑΧΗΣ –

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ,

ΓΕΛ
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

25

ΜΕΓ
ΑΛΟ
ΛΕΩ
ΦΟΡ
ΕΙΟ

7 0 4 0 11 ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 52,35 0 52,35

ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ
ΜΙΚΡΟ ΣΕ
ΜΕΓΑΛΟ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΑΠΟ

6.23

ΚΕΝΤΡΟ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΘΗΒΑΣ

ΘΗΒΑ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΘΗΒΑΣ,
1ο ΓΕΛ ΘΗΒΑΣ

32

ΜΕΓ
ΑΛΟ
ΛΕΩ
ΦΟΡ
ΕΙΟ

5,4 0,4 5,2 1,6 12,6 ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 52,35 0 52,35

ΣΕ:

6.23

ΚΕΝΤΡΟ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΘΗΒΑΣ

ΘΗΒΑ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΘΗΒΑΣ,

1ο ΓΕΛ ΘΗΒΑΣ,
3ο ΓΕΛ ΘΗΒΑΣ

38

ΜΕΓ
ΑΛΟ
ΛΕΩ
ΦΟΡ
ΕΙΟ

6,8 1,2 4,8 0,4 13,2 ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 57,15 0 57,15

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΜΕ ΧΛΜ

ΑΥΞΗΣΗ
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ΑΠΟ:

17 ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ Ν/Γ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ,
ΔΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 3 ΤΑΞΙ 2 0 10 0 12 ΜΕ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 26,46 0 26,46

ΣΕ:

17 ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ Ν/Γ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ,
ΔΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 3 ΤΑΞΙ 3 0 15 0 18

ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΜΟΝΟ μια
φορά την
εβδομάδα
(13:00 και
13:30)

39,69 0 39,69

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΜΕ ΧΛΜ. ΑΥΞΗΣΗ
(ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕ

ΔΕΥΤΕΡΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΜΟΝΟ μια φορά
την εβδομάδα) –
ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΚΟΙΝΗ
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ Ν/Γ

ΚΑΙ Δ.Σ.
ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ
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ΑΠΟ:

18 ΠΡΟΣΗΛΙΟ,
ΘΟΥΡΙΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ Ν/Γ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ,

ΔΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 3 ΤΑΞΙ 2 0 23 0 25 ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 38,75 0 38,75

ΣΕ:

18 ΠΡΟΣΗΛΙΟ,
ΘΟΥΡΙΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ Ν/Γ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ,

ΔΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 3 ΤΑΞΙ 2,5 0 27 0 29,5

ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΣΤΟ ΘΟΥΡΙΟ
ΜΟΝΟ μια
φορά την
εβδομάδα
(13:00 και
13:30)

50,46 0 50,46

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΜΕ ΧΛΜ. ΑΥΞΗΣΗ
(ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕ

ΔΕΥΤΕΡΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ

ΘΟΥΡΙΟ
ΜΟΝΟ μία φορά
την εβδομάδα) –
ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΚΟΙΝΗ
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ Ν/Γ

ΚΑΙ Δ.Σ.
ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΜΕΣΟ

ΔΡΟΜ
ΟΛΟΓΙ
Ο

Τόπος
παραλαβής

Τόπος
προορισμού ΣχολικήΜονάδα

ΜΑΘΗΤΕ
Σ 2020-
2021

Προσφ
ορότερ

ο
μεταφ
ορικό
μέσου
(Λεωφ
ορείο-
Μικρό
Λεωφ-
ο)

ΕΜΦΟΤΡΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
Δρομολόγιο
μονό ή με
επιστροφή

ΣΥΝΟΔΟΣ

Ημερήσ
ιο

κόστος
άνευ
ΦΠΑ

Ποσο
στό

έκπτω
σης
(%)

Ημερ
ήσιο
κόστο
ς μετά
την

έκτπω
ση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ:

6.20
ΝΕΟΧΩΡΙ-

ΘΕΣΠΙΕΣ-ΒΑΓΙΑ-
ΘΗΒΑ

ΘΗΒΑ
ΕΙΔΙΚΟ Ν/Γ

ΘΗΒΑΣ, ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ
ΘΗΒΑΣ

13

ΜΙΚΡ
Ο

ΛΕΩ
ΦΟΡ
ΕΙΟ
ΕΙΔΙΚ
Α

ΔΙΑΜ
ΟΡΦ
ΩΜΕ
ΝΟ

5 0 46 0 51 ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΝΑΙ
(3 ώρες) 89,67 0 89,67

ΣΕ:

6.20

ΘΗΒΑ (Καβείρων,
Φερενίκου,
Εφέσου,

Καραμαγκιώλη,
Ηλέκτρας,
Πελοπίδου,

Επαμεινώνδα,
Λυμπερίου,
Προμηθέως,

Σιμίου)

ΘΗΒΑ
ΕΙΔΙΚΟ Ν/Γ

ΘΗΒΑΣ, ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ
ΘΗΒΑΣ

10

ΜΙΚΡ
Ο

ΛΕΩ
ΦΟΡ
ΕΙΟ

18 0 0 0 18 ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΝΑΙ
(3 ώρες) 69,50 0 69,50

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Σ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΜΕ ΧΛΜ. ΜΕΙΩΣΗ

ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ

ΜΕΣΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΝΕΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Τόπος
παραλαβής Τόπος προορισμού Σχολική

Μονάδα

ΜΑΘΗΤΕ
Σ 2020-
2021

Προσφ
ορότερ

ο
μεταφο
ρικό
μέσου
(Λεωφ
ορείο-
Μικρό
Λεωφ-
ο)

ΕΜΦΟΤΡΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

Δρομ
ολόγι
ο

μονό
ή με
επιστ
ροφή

ΣΥΝΟΔΟΣ

ΩΡΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
/ΛΗΞΗΣ
ΜΑΘΗΜ
ΑΤΩΝ

Ημερήσι
ο

κόστος
άνευ
ΦΠΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΝΕΟ 5 ΝΕΟΧΩΡΙ -
ΘΕΣΠΙΕΣ ΘΗΒΑ ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ

ΘΗΒΑΣ 2 ΤΑΞΙ 5 0 46 0 51

ΜΕ
ΕΠΙΣΤ
ΡΟΦ
Η

ΝΑΙ
(3,5 ώρες)

08:15 -
13:15 77,59

ΑΛΛΑΓΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ

ΜΕΣΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
(ΤΑΞΙ ΛΟΓΩ
ΣΟΒΑΡΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩ
Ν ΥΓΕΙΑΣ)
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