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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 20ης Οκτωβρίου 2020
Αριθμός Πρακτικού 38

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 20 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.) 216836/1561/16-10-2020 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. 37/13-10-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 208860/832/8-10-2020 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί διορισμού δικηγόρου, προς εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας (σχετικά με την
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας με την επωνυμία “ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.”.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 210291/837/9-10-2020 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί διορισμού δικηγόρων, προς εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λαμίας [σχετικά με την αίτηση
της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» κατά του Αθανασίου Γαλανού και λοιπών (σύνολο 40)].

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
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ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των
ορίων για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, για την κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, χωρικής
αρμοδιότητάς της, για ένα έτος», προϋπολογισμού 345.324,21 € με ΦΠΑ και β) των όρων της
σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια άλατος 2020” της Π.Ε. Ευρυτανίας,
προϋπολογισμού 67.709,60 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ΙΙΙ και κατακύρωση του ηλεκτρονικού, διεθνούς,
ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών
της Π.Ε. Βοιωτίας και των μηχανημάτων έργου ΠΕΒ, για τρία έτη», προϋπολογισμού
680.403,89 € με ΦΠΑ.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης και καταστροφής υλικών της Δ/νσης Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση α) πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής
και β) παράτασης της με αριθμ. πρωτ. 87097/2775/15.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006711935
2020-05-15) σύμβασης περί «Παροχής υπηρεσιών συλλογής, συσκευασίας, σήμανσης,
μεταφοράς και καταστροφής/διάθεσης ακατάλληλων προς χρήση/ληγμένων γεωργικών
φαρμάκων και κενών συσκευασιών των αποθηκών δακοκτονίας της Π.Ε. Εύβοιας».

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 10ο: Δωρεάν παραχώρηση χρήσης κινητών πραγμάτων, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 11ο: Παραχώρηση προς χρήση μηχανήματος έργου της Π.Ε. Βοιωτίας στον Δήμο
Ορχομενού.

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση α) παράτασης της μίσθωσης ακινήτου που στεγάζεται η αποθήκη της
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και β) επέκτασης χρήσης του μισθίου.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 13ο: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2115/18-12-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί συγκρότησης συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων και
επιτροπών, για το έτος 2020, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 14ο: Εξειδίκευση δαπανών από α) τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2020,
(ειδικός φορέας 073) και β) τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους
2020, (ειδικός φορέας 071) για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.
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ΘΕΜΑ 15ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και
τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 073 & 071), Οικονομικού Έτους
2020, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 16ο: Εξειδίκευση πίστωσης από α) τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2020,
(ειδικός φορέας 073) και β) τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους
2020, (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε.
Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού του
έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων για τη
χειμερινή περίοδο 2019 - 2020 περιοχής Δήμου Δομοκού (Ενιπέας, Κακάρα, Βρυσιές)»,
προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Βελτίωση συνδετήριου οδικού κόμβου περιοχής Μαλαμάτων Π.Ε. Φωκίδας» προϋπολογισμού
800.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:
«Αποκατάσταση βλαβών στην επαρχιακή οδό 22 (Τμήμα Προκόπι - Δαφνούσα - Καλύβια -
Σπαθάρι - Μετόχι - Κήρινθος), Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση εθνικού
οδικού δικτύου περιοχής δυτικής Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση οδικής
ασφάλειας επαρχιακού οδικού δικτύου Δομοκού», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού
600.000,00 € με ΦΠΑ.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 23ο: Τροποποιήσεις υφιστάμενων δρομολογίων & έγκριση νέου δρομολογίου μεταφοράς
μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2020-21.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης αποτελεσμάτων
διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης αναφορικά με διορθώσεις προηγούμενων
πρακτικών της, στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.), για την «Ανάθεση
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄
βαθμιας & Β΄βαθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, τα σχολικά έτη 2020-
2021, 2021-2022 & 2022-2023.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 209846/3482/9-10-2020 (ΑΔΑ: 670Σ7ΛΗ-4Δ8)
απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί τροποποίησης συμβάσεων για το έργο:
«Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των
σχολικών ετών 2020-2021 & 2021-2022.
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ΘΕΜΑ 26ο: Α. Κατάργηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών. Β. Μερική διόρθωση της
υπ΄αριθμ. 1279/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης των
πρακτικών 14 και 15 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 Π.Ε. Φθιώτιδας, τα έτη 2020-2021/2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού
129.262,53€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος 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).

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση του πρακτικού 17 της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης
Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για τρία σχολικά έτη 2020-
2021, 2021-2022 & 2022-2023», με την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ),
συνολικού προϋπολογισμού 12.863.805,46€ με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος
προαίρεσης 30% (Αριθμ. Διακήρυξης 10/94449/3454/5-5-2020).

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή μεταφοράς μαθητών με Ειδικά Μαθητικά Δελτία,
για το διάστημα Απριλίου - Ιουνίου 2020, καθώς και για το διάστημα πραγματοποίησης των
Πανελληνίων εξετάσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 29ο: Α. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και του «Ινστιτούτου Prolepsis», για το έργο: «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης
και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής - “ΔΙΑΤΡΟΦΗ” σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το σχολικό έτος 2020 -
2021». Β. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε λόγω κωλύματος ο Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής και Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός, και προήδρευσε ο
Αντιπρόεδρός της, κ. Αριστείδης Τασιός.

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 στον χώρο παραβρέθηκε ο Αντιπρόεδρος/Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας, κ.
Αριστείδης Τασιός, και το τακτικό μέλος Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος. Μέσω “e-presence”
συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Βουρδάνος και τα μέλη κ.κ. Αικατερίνη
Καλαντζή, Μαρία Αναγνώστου, Χρήστος Δούρος, Δημήτριος Αναγνωστάκης, Κατερίνα
Μπατζελή, Αναστάσιος Χρονάς και Άννα Καρύκα, η οποία αναπλήρωσε τον κ. Βασίλειο Σιαλμά.

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

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

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
1. Ο κ. Αντώνιος Βούλγαρης, Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης “Ελεύθερη

Στερεά” (μέσω της εφαρμογής “e-presence”).
2. Ο κ. Ιωάννης Καρνάβας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων

Εσωτερικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε. (μέσω της εφαρμογής “e-presence”).
3. Ο κ. Σταύρος Τσελάς, Γενικός Δ/ντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.
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(μέσω της εφαρμογής “e-presence”).
4. Ο κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε. (με φυσική
παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων).

5. Η κα Αγλαΐα Μέγκου, Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.
Φωκίδας (μέσω της εφαρμογής “e-presence”).

6. Η κα Αδαμαντίνη Σωτηρίου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-
Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας (μέσω της εφαρμογής “e-presence”).

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Αντιπρόεδρος αναφέρθηκε στις παρακάτω προ
ημερήσιας διάταξης τοποθετήσεις που κατέθεσε ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής η
Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση», με εισηγητή της τον κ. Αναστάσιο Χρονά.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ
και ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επίκαιρες εξελίξεις.
“Η κυβέρνηση πιστή στις αξιώσεις του ΣΕΒ και των άλλων ενώσεων της μεγαλοεργοδοσίας
ετοιμάζει την νομοθέτηση νέων αντεργατικών μέτρων, επιδιώκοντας να μετατρέψει όλη τη χώρα
σε μια «ειδική οικονομική ζώνη», με παραπέρα κατακρεούργηση των εργασιακών και
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Στο επίκεντρό τους βρίσκονται το παραπέρα χτύπημα στον σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας
και η ψήφιση νέου συνδικαλιστικού νόμου, που θα αποτελεί νόμο δίωξης της συνδικαλιστικής
δράσης.
Ανεξάρτητα από το χρόνο και τον τρόπο, που θα μεθοδεύσει τελικά η κυβέρνηση, για την ψήφιση
των παραπάνω χτυπημάτων… Η νέα αντεργατική επίθεση πρέπει να βρει όλους τους
εργαζόμενους σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα, για να δοθεί ισχυρή απάντηση και να
αποτραπούν τα νέα αντιλαϊκά μέτρα…”.

Ειδικότερα ζητήματα.
“Προκειμένου να προετοιμαστεί καλύτερα η συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το νέο
τεχνικό πρόγραμμα, θεωρούμε πολιτικά αναγκαίο να μας ενημερώσετε:
1. Πώς εκτιμάτε την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών της Περιφερειακής Αρχής για
την υλοποίηση του τρέχοντος τεχνικού προγράμματος…; Ποιες δυσκολίες εντοπίσατε;
2. Με ποια κριτήρια επιλέγετε τα έργα που εντάσσετε στο Τεχνικό Πρόγραμμα…;
Καλύπτονται όλες οι ανάγκες του λαού και του τόπου ή γίνεται κάποια κατηγοριοποίηση, με την
προοπτική να καλυφθούν οι υπόλοιπες ανάγκες από το Περιφερειακό Ταμείο, από προγράμματα
των Υπουργείων ή προγράμματα της Ε.Ε.;
Αν υπάρχει τέτοιου είδους διαχωρισμός, ποιο είναι το πρόγραμμα του Περιφερειακού Ταμείου και
η παρέμβασή σας για τον προσανατολισμό των αρμόδιων Υπουργείων.
Τι σκέπτεστε για την αξιοποίηση της περιβόητης και πολυδιαφημισμένης « Περιφερειακής
Πολιτικής » της Ε.Ε….. Ποια είναι τα κονδύλια που προβλέπονται και πως σκέπτεται η
Περιφέρεια να τα διεκδικήσει;
3. Υπάρχει πίνακας ολοκληρωμένος με καταγεγραμμένο το σύνολο των αναγκών της
Περιφέρειας σε έργα, όπου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται προτάσεις των Δήμων και
αιτήματα κατοίκων…; Με παράλληλη αναφορά στο πώς θα χρηματοδοτηθούν και θα
υλοποιηθούν;
Ποιο συλλογικό όργανο αποφασίζει για την ιεράρχησή τους;
4. Υπάρχει κάποια συνεργασία με τα Δασαρχεία και τις ανάγκες δασοπροστασίας;
5. Έχουν αποσαφηνιστεί οι προθέσεις της ΕΡΓΟΣΕ και του Ε65 για τις αντιπλημμυρικές
παρεμβάσεις που θα αναλάβουν;”.

ΕΡΩΤΗΣΗ.
Σχετικά με τα προβλήματα ύδρευσης στο Κοντοδεσπότι, Π.Ε Εύβοιας.

“Σε ένα χωριό που δοκιμάστηκε από τις φωτιές το 2019 και τα πλημμυρικά φαινόμενα το 2020,
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υπάρχει και χρονίζει ένα σοβαρό πρόβλημα στην ύδρευση.
Μετά από βλάβη του αντλιοστασίου τον Ιούλιο του 2020 και τις ζημιές που υπέστη το δίκτυο στις
πλημμύρες, οι κάτοικοι του χωριού δεν έχουν νερό κατάλληλο να πιουν, να μαγειρέψουν και να
καθαριστούν.
Κάποιες φορές, με την συνεργασία Δήμου και Περιφέρειας, στάλθηκαν βυτία με νερό ή και
εμφιαλωμένο νερό, που φυσικά δεν έλυσαν το πρόβλημα.
Ερωτάται η Περιφερειακή Αρχή πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Πώς και Πότε…
Ερωτάται, επίσης, αν σκέφτεται την αντικατάσταση ή την επισκευή του δικτύου, που έχει μολυνθεί
από φερτές ύλες”.

*****************************
Ο κ. Δούρος αναφέρθηκε ξανά στα τεχνικά έργα και στον τρόπο με τον οποίο πρέπει -

κατά τη γνώμη του- να δίνεται ο πίνακας με εκείνα που είναι σε εξέλιξη στην «Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας», όπως και στην βαθιά οικονομική κρίση από την οποία έχουν πληγεί οι
περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κατέδειξε τα μεγάλα ποσά που διέθεσαν άλλες
Περιφέρειες (Κεντρικής Μακεδονίας & Αττικής) για τη στήριξή τους - συγκριτικά με την
«Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» - και ζήτησε να γίνει σχετική συζήτηση στο επικείμενο
Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ο κ. Αναγνωστάκης τοποθετήθηκε πολιτικά επί ζητημάτων που έχουν τεθεί κατά
καιρούς, αλλά ουδέποτε συζητήθηκαν παρά τις διαβεβαιώσεις της Περιφερειακής Αρχής. Άφησε
υπονοούμενα για έλλειψη σεβασμού και αντίστοιχης καλής θέλησης προς τις παρατάξεις, καθώς
καμία απάντηση δεν έχουν πάρει για πολλά επιμέρους θέματα και όχι μόνο για το Κοντοδεσπότι,
που ανέφερε ο κ. Χρονάς. Τέλος, μίλησε για την απουσία ενός κειμένου/εισήγησης, απαραίτητου
να συνοδεύει την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας, επιρρίπτοντας
ευθύνες στη “διαδικαστική, άνευ ουσίας, πολιτική πρακτική της Περιφέρειας”.

Η κα Μπατζελή δήλωσε πως δεν θα μπει στην ουσία των τοποθετήσεων των
συναδέλφων της, καθώς έχει ήδη συμφωνήσει και με τους τρεις τόσο επί της ουσίας, όσο και ως
προς τη διαδικασία την οποία ως αντιπολίτευση ακολουθούν, κάνοντας επίσης αναφορά στην
“εσκεμμένη τακτική” που η Περιφερειακή Αρχή έχει απέναντί τους. Θέλησε, στη συνέχεια, να
θέσει τα δύο παρακάτω ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία του Περιφερειακού Συμβουλίου, η
οποία, όπως ανέφερε και ο κ. Χρονάς, συνάδει με τη σημερινή συνεδρίαση. Πρώτον, για τη
μείωση του τεχνικού δελτίου των τεχνικών προγραμμάτων και δεύτερον, εάν η συζήτηση που θα
κάνουν την Παρασκευή είναι νόμιμη και συνάδει με τους κανονισμούς και τη λειτουργία του
Κλεισθένη.

Έκανε, επίσης, ανοιχτό κάλεσμα στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης να προετοιμάσουν
θέμα προ ημερήσιας διάταξης σχετικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν πληγεί από
την οικονομική και υγειονομική κρίση.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε πως δεν διαφωνεί με την πρόταση της κας Μπατζελή.

Σε αυτό το σημείο, ο κ. Βουρδάνος ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής ότι το πρόβλημα
με την υδροδότηση στο Κοντοδεσπότι έχει επιλυθεί. Μίλησε, επίσης, για τα ακραία καιρικά
φαινόμενα που έπληξαν τον Αύγουστο την Π.Ε. Εύβοιας αλλά και για τη συνδρομή της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο δήμο Διρφύων - Μεσσαπίων.

Ο κ. Τασιός έκανε μια σύντομη αναφορά στα ζητήματα που τέθηκαν από τους
προλαλήσαντες.

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

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση 5ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών
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των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Εύβοιας, για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023».

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στις προθεσμίες, που ορίζονται από τον Ν. 4412/2016
για την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, και στην
ανάγκη συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1082/1-09-2020 (πρακτικό 31ο, ΑΔΑ:
ΨΩ4Μ7ΛΗ-ΡΤΖ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., κατ’ εφαρμογή της 1247/2020
απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και των διατάξεων του
άρθρου 367 του Ν.4412/2016, σχετικά με την 01/2020 με αρ. πρωτ. 141536/4255/17-07-2020
πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της
96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) διακήρυξης μέσω του Δυναμικού
Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς
μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023, με την
χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 2.638.075,05 € συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι επείγει η διόρθωση της 1082/01-09-
2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. αφενός, κατ’ εφαρμογή της 1247/2020
απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και λαμβάνοντας υπ’
όψιν τις διατάξεις του άρθρου 367 του Ν.4412/2016, και η συνέχιση της διαγωνιστικής
διαδικασίας της μεταφοράς μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, αφετέρου.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Επανεξέταση του πρακτικού 4.1/7-08-2020 της επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Εύβοιας,
κατόπιν της διαμαρτυρίας - αίτησης θεραπείας του Οικονομικού φορέα «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΔΧ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΡΙΠΟΣ Σ.Π.Ε.».

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στη φύση του και στην ανάγκη κάλυψης των άγονων
δρομολογίων, που έχουν προκύψει.

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 1366

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση 5ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών
των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Εύβοιας, για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 216692/6524/19-
10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Στη συνέχεια, υποβλήθηκαν ερωτήσεις από τους κ.κ. Μπατζελή, Δούρο, Χρονά και
Αναγνωστάκη στην Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε.
Εύβοιας, κα Αδαμαντίνη Σωτηρίου. Μετά τις διευκρινίσεις που δόθηκαν, ο κ. Τασιός δήλωσε
πως “τα μαθητικά δρομολόγια εξετάζονται ανά περίπτωση, ενώ το σημαντικότερο μέλημα είναι να
πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο και να μην προκύπτουν άγονες γραμμές”.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως θα ψηφίζει μόνιμα λευκό, γιατί “δεν βλέπει καμιά προσπάθεια
για κοινά κριτήρια και ενιαία διαμόρφωση των μαθητικών δρομολογίων”.

Στην ίδια λογική, λευκή ψήφο έδωσαν οι κ.κ. Δούρος και Καρύκα.
Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε πως, μέχρι να υπάρξει ενιαίο πλαίσιο αντιμετώπισης του

διαγωνισμού των μαθητικών δρομολογίων από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, θα συνεχίσει
να ψηφίζει λευκό.

Η κα Μπατζελή τόνισε την ανάγκη να τροποποιηθεί ο Ν.4412/2016 ως προς τα μαθητικά

ΑΔΑ: Ψ82Φ7ΛΗ-ΕΤ6



8

δρομολόγια και αναφέρθηκε στην επικαιροποίηση βάσει του νόμου των στοιχείων του «ΚΤΕΛ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε.», το οποίο “θα ήταν σκόπιμο να έχει δηλώσει την
καθολική του συμμετοχή σε όλα τα δρομολόγια και όχι στη μέση του διαγωνισμού”.

Δήλωσε πως ως παράταξη ψηφίζουν λευκό, αλλά “επιφυλάσσονται σε όλη την διαχείριση
των άγονων γραμμών, καθιστώντας υπεύθυνη την υπηρεσία να ξεκαθαρίσει κατά τη διάρκεια του
διαγωνισμού την ουσία και την ανταγωνιστικότητα που δημιουργείται από την μεταφορά των
μαθητών”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 5/13-10-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του

ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) με τίτλο:
«Μεταφορά μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023.

2. Αποδέχεται την αίτηση συμμετοχής του παρακάτω αναγραφόμενου οικονομικού φορέα
(σύμφωνα με το σκεπτικό του ως άνω πρακτικού) και την ένταξή του στο αντίστοιχο μητρώο, ως
ακολούθως:

Α/Α Προμηθευτής
Αριθμός
απάντησ

ης
Ημερομηνία και
ώρα απάντησης

Κατηγορία
(Μεταφορικό

μέσο)

1 ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε. 193317 05/10/2020
10:22:20 Α, Β,Γ, Δ

Όπου οι κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ υπηρεσιών μεταφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξη «Μεταφορά μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για τρία σχολικά έτη
2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», είναι:

Α. Λεωφορείο, άνω των 20 θέσεων καθήμενων στις υπεραστικές γραμμές ή άνω των 50 θέσεων
συνολικά στις αστικές γραμμές.
Β. Μικρό Λεωφορείο, από 12 έως 20 θέσεων καθήμενων στις υπεραστικές γραμμές ή έως 50
θέσεων συνολικά στις αστικές γραμμές.
Γ. Επιβατικό Όχημα Δημοσίας Χρήσης έως 8 θέσεις για Ε.Δ.Χ.-ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ.
Δ. Επιβατικό Όχημα Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) έως 4 θέσεις για Ε.Δ.Χ-ΤΑΞΙ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1367

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1082/1-09-2020 (πρακτικό 31ο, ΑΔΑ:
ΨΩ4Μ7ΛΗ-ΡΤΖ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., κατ’ εφαρμογή της 1247/2020
απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και των διατάξεων του
άρθρου 367 του Ν.4412/2016, σχετικά με την 01/2020 με αρ. πρωτ. 141536/4255/17-07-2020
πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της
96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) διακήρυξης μέσω του Δυναμικού
Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς
μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής
αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023, με την
χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 2.638.075,05 € συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 207130/6280/19-
10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Στη συνέχεια, υποβλήθηκαν ερωτήσεις από τους κ.κ. Μπατζελή και Χρονά στην
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9

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας, κα Αδαμαντίνη
Σωτηρίου. Η κα Μπατζελή, μάλιστα, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τις διορθωτικές κινήσεις
της υπηρεσίας και έδωσε τη θετική της ψήφο.

Από την άλλη πλευρά, οι κ.κ. Χρονάς, Δούρος, Καρύκα και Αναγνωστάκης δήλωσαν
πως ψηφίζουν λευκό, για τους λόγους που έχουν επανειλημμένα αναφέρει.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 1082/1-09-2020 (πρακτικό 31ο, ΑΔΑ: ΨΩ4Μ7ΛΗ-ΡΤΖ)

απόφασή της, κατ’ εφαρμογή της 1247/2020 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με την οποία πρέπει να γίνει αποδεκτή η τεχνική προσφορά
του Οικονομικού Φορέα “ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ” για το δρομολόγιο με κωδικό τμήματος
Α16,

- ως προς την παρ. 2, και συγκεκριμένα ως προς τον πίνακα των οικονομικών φορέων
των οποίων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των
δικαιολογητικών συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών, της 01/2020 με αρ. πρωτ.
141536/4255/17-07-2020 Πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών, για την κατηγορία Α
«ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01)
Διακήρυξης μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.), για την ανάθεση συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας &
Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021,
2021-2022 & 2022-2023, με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 2.638.075,05
€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος:
95058), σύμφωνα με τον παρακάτω διορθωμένο πίνακα:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ
ΕΝΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦ.
ΟΧΗΜΑΤ

ΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1
ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΙΑ ΟΕ

Α16 ΖΥΥ 4221

ΔΕΚΤΗ

Α22 ΖΖΧ 7011
Α23 ΧΑΗ 5544
Α27 ΗΡΚ 9700
Α28 ΖΥΥ 4221

2

Κ Τ Ε Λ ΘΗΒΩΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Α22 ΒΙΝ 9515

ΔΕΚΤΗΑ23 ΒΙΝ 9215

ΑΔΑ: Ψ82Φ7ΛΗ-ΕΤ6
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4
ΚΟΛΛΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΣ,ΜΙΧΑΗΛ Α16 ΒΙΝ 8304

ΔΕΚΤΗ ΕΝ ΜΕΡΕΙ.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ

ΤΜΗΜΑ Α23

5

ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΚ1

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

ΔΕΚΤΗ

AK2

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

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

6

ΜΕΙΔΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

Σ

Α16 ΙΖΕ 1436

ΔΕΚΤΗ

Α22 ΒΙΚ 5225
Α23 ΒΙΜ 4555
Α27 ΒΙΜ 9174

7

ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡ

ΙΟΣ

Α16 ΙΥΚ 6958

ΔΕΚΤΗ
Α22 ΒΙΝ 9733
Α23 ΙΥΚ 6958

9

ΤΡΑΚΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ,ΜΑΥΡΙΚ

ΟΣ
Α21 Ιουν-91

ΔΕΚΤΗΑ18 ΧΑΥ 3070

10 ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ ΣΙΑ Ε.Ε

ΑΚ1
ΒΙΚ 5700,
ΒΙΜ 7770

ΔΕΚΤΗ

AK2
ΒΙΚ 5700,
ΒΙΜ 7770

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

11

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν
ΕΥΒΟΙΑΣ

Α1 ΧΑΡ 4200

ΔΕΚΤΗ ΕΝ ΜΕΡΕΙ.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ

ΤΜΗΜΑ Α5

Α2 ΧΑΟ 9202
Α3 ΧΑΡ 3272
Α4 ΧΑΥ 2808
Α6 ΧΑΤ 7200
Α7 ΧΑΤ 2299
Α8 ΧΑΙ 6226
Α9 ΧΑΡ 5399
Α10 ΧΑΡ 8363
Α12 ΧΑΡ 6535
Α13 ΧΑΟ 9449
Α14 ΧΑΡ 4665
Α15 ΧΑΤ 2097
Α16 ΗΚΕ 7182
Α17 ΧΑΥ 2190
Α18 ΧΑΟ 3338
Α19 ΧΑΝ 3272
Α21 ΧΑΥ 2696
Α29 ΚΑΗ 8919

- ως προς την παρ. 3 και συγκεκριμένα ως προς τον πίνακα των οικονομικών φορέων
των οποίων οι τεχνικές προσφορές απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών
συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών, της 01/2020 με αρ. πρωτ. 141536/4255/17-07-2020
Πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών, για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια
της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω του
Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
«Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023,
με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 2.638.075,05 € συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 95058), σύμφωνα με τον
παρακάτω διορθωμένο πίνακα:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ
ΕΝΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦ.
ΟΧΗΜΑΤ

ΩΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙ
ΚΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3 ΚΟΛΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ,ΣΑΒΒΑΣ

Α16

1. Δεν έχουν
συμπληρωθεί με ποια

οχήματα θα
εκτελεστούν τα
δρομολόγια.
2. Δεν έχουν

υποβληθεί Υ.Δ.
συνοδών και άλλων

οδηγών.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Α22
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3. Για το τμήμα Α16
δεν έχει υποβληθεί
Υ.Δ. του οδηγού

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

πρωτ.
141536/4255/17-07-
2020 πρόσκλησης

4. Δεν έχει
συμπληρωθεί το
αναλυτικό πλάνο
εκτέλεσης του

δρομολογίου Α22.

Α23

4 ΚΟΛΛΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΣ,ΜΙΧΑΗΛ Α23

1. Δεν έχουν
συμπληρωθεί με ποια

οχήματα θα
εκτελεστούν τα
δρομολόγια.
2. Δεν έχουν

υποβληθεί Υ.Δ.
συνοδών.

3. Για το τμήμα Α 16
και Α23 δεν έχει

υποβληθεί Υ.Δ. του
οδηγού Κόλλια Σάββα

στην οποία να
δηλώνει τα

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

πρωτ.
141536/4255/17-07-
2020 πρόσκλησης

4. Δεν έχει
συμπληρωθεί το
αναλυτικό πλάνο
εκτέλεσης του

δρομολογίου Α22.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

8
ΠΑΠΑΝΕΣΤΗΣ Α
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

ΙΚΕ

Α2 ΧΑΥ 4102 Δεν έχει συμπληρωθεί
το αναλυτικό πλάνο

εκτέλεσης των
δρομολογίων της

Τεχνικής Προσφοράς
σύμφωνα με το
υπόδειγμα του

Παραρτήματος IV της
Διακήρυξης για τα
προσφερόμενα
τμημάτων, με

αποτέλεσμα να μην
μπορεί να ελεγχθεί ότι

διασφαλίζεται η
έγκαιρη και ασφαλής

μεταφορά των
μαθητών.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Α3 ΧΑΥ 4370

Α4 ΧΑΧ 1221

Α16 ΧΑΤ 7172

Α22 ΧΑΤ 7557

Α27 ΧΑΥ 4100

Α28 ΧΑΧ 8634
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11

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ

ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ Ν
ΕΥΒΟΙΑΣ

Α5 ΧΑΙ 3177

Για το τμήμα Α5 δεν
έχει συμπληρωθεί το
αναλυτικό πλάνο
εκτέλεσης του

δρομολογίου (ως
προς την επιστροφή),
με αποτέλεσμα να μην
μπορεί να ελεγχθεί ότι

διασφαλίζεται η
έγκαιρη και ασφαλής

μεταφορά των
μαθητών.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

Α5

2. Εγκρίνει την αποστολή της παρούσας απόφασης, κατ’ εφαρμογή της 1247/2020
απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), στην γνωμοδοτική
Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την ανάθεση
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, προκειμένου να προχωρήσει στην αξιολόγηση της οικονομικής
προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΚΟΛΛΙΑ ΣΑΒΒΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ», για το τμήμα με κωδικό
Α16, η οποία κατατέθηκε κατά την διαγωνιστική διαδικασία της 01/2020 με αρ. πρωτ.
141536/4255/17-07-2020 Πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών, για την κατηγορία Α
«ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01)
Διακήρυξης μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.), για την ανάθεση συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας &
Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021,
2021-2022 & 2022-2023, με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 2.638.075,05
€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος:
95058), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5.2.2. της ανωτέρω διακήρυξης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 1082/1-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1368

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Επανεξέταση του πρακτικού 4.1/7-08-2020 της επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμού, αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Εύβοιας,
κατόπιν της διαμαρτυρίας - αίτησης θεραπείας του Οικονομικού φορέα «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΔΧ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΡΙΠΟΣ Σ.Π.Ε.».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
215821/1380/15-10-2020 έγγραφο του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, αλλά και την αριθμ. πρωτ. 211090/320/12-10-2020 γνωμοδότηση του γραφείου
Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Εύβοιας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.

Η κα Μπατζελή αναφέρθηκε στη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας και μίλησε για
μια τακτοποίηση των θεμάτων προς τη σωστή κατεύθυνση, εκφράζοντας συγχρόνως την
ικανοποίησή της.

Οι κ.κ. Δούρος και Καρύκα δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό.
Ο κ. Χρονάς έδωσε τη θετική του ψήφο, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της

Νομικής Υπηρεσίας που τακτοποιεί το ζήτημα.
Ομοίως, θετική ψήφο έδωσε ο κ. Αναγνωστάκης, με την επισήμανση ότι το θέμα

μπορούσε να έχει λυθεί εξαρχής.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την επανεξέταση από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης

προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Εύβοιας της γνωμοδότησής της, όπως
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αυτή διατυπώθηκε στο υπ’αριθμ. 4.1/7-08-2020 πρακτικό, που αφορά στην απόρριψη του
Οικονομικού Φορέα «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΔΧ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΡΙΠΟΣ
Σ.Π.Ε.» για τα τμήματα Δ190, Δ203, Δ223, Δ225, Δ231, Δ241, και Δ198, λαμβάνοντας υπόψη
την υπό στοιχ.15 του παρόντος σκεπτικού γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε.
Εύβοιας, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι, οι αναφερθέντες αυτοκινητιστές έχουν
εξισωθεί με τα λοιπά μέλη του Συν/σμού και ως εκ τούτου εκ του περισσού απαιτείται η ειδική
αναφορά τους στο ΕΕΕΣ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1369

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 37/13-10-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 37/13-10-2020 πρακτικό συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1370

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 208860/832/8-10-2020 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί διορισμού δικηγόρου, προς εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας (σχετικά με την
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας με την επωνυμία “ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.”.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Οικ.)
212458/848/13-10-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή, αφού αναφέρθηκε στο εν εξελίξει έργο της Βίστριζας, που ακόμη
ταλαιπωρεί τους αγρότες της Φθιώτιδας και καθυστερεί τα ιδιωτικά έργα που πρέπει να γίνουν,
δήλωσε πως ψηφίζει την εισήγηση. Είναι ένα ευαίσθητο θέμα, για το οποίο αναμένουν να
κάνουν μια γενικότερη και ουσιαστικότερη κουβέντα όπως και για τις αλλαγές που πρέπει να
γίνουν χωροταξικά, περιβαλλοντολογικά και χρηματοδοτικά.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “η συγκεκριμένη εταιρεία έχει αναλάβει, ύστερα από
διαγωνιστική διαδικασία, την κατασκευή του «ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ», προϋπολογισμού 27.000.000 €, που συνδέεται άμεσα με την αύξηση της
παραγωγικής δυνατότητας της ευρύτερης περιοχής. Το συμφωνητικό υπεγράφη 6/12/2012 και το
2014 συνδέθηκε με τον αναδασμό που γίνεται στην περιοχή. Η εταιρεία έφτασε να κάνει η ίδια
ασφαλιστικά μέτρα κατά της Περιφέρειας και % ιδιοκτητών που αντιδρούν στις απαλλοτριώσεις,
διεκδικώντας υψηλότερες τιμές μονάδας για τα κτήματά τους”.

Ως παράταξη δεν έχουν αντίρρηση στον διορισμό δικηγόρου, “που με την παρέμβασή του
οφείλει να συμβάλει στην εξέλιξη του έργου”. Διερωτώνται, ωστόσο, τι έχουν κάνει ως Περιφέρεια
για αυτό τον λόγο μέχρι σήμερα…

Σε αυτή την βάση, ζητούν ενημέρωση για το “πού βρίσκεται ο αναδασμός και πού η
εξέλιξη του έργου…”.

Οι κ.κ. Δούρος, Καρύκα και Αναγνωστάκης έδωσαν τη θετική τους ψήφο. Ωστόσο, ο κ.
Αναγνωστάκης ζήτησε σε όσα ζητήματα έρχονται για διορισμό δικηγόρου να υπάρχει κι ένα
ιστορικό της υπόθεσης, ώστε να έχουν πληρέστερη εικόνα.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 208860/832/8-10-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη

Στερεάς Ελλάδας, με την οποία:

ΑΔΑ: Ψ82Φ7ΛΗ-ΕΤ6
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Ι.- Διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ο
Δημήτριος Κουρδής του Ελευθερίου [Α.Μ./Δ.Σ. Λαμίας: 397], κάτοικος Λαμίας, επί της οδού
Ροζάκη Αγγελή, αρ. 32, ο οποίος να παρασταθεί και να την εκπροσωπήσει κατά τη συζήτηση
της από 14 Ιουλίου 2020 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» την 8η Οκτωβρίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο,
συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά την κρίση
του απαιτείται για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

ΙΙ.- Καθορίσθηκε η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 396 €
συν ΦΠΑ 24% (= 95,04), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 491,04 €, η οποία προκύπτει
ως εξής:

- Παράσταση και υπόμνημα 236 € [134€ παράσταση συν 102€ υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1371

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 210291/837/9-10-2020 απόφασης του
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί διορισμού δικηγόρων, προς εκπροσώπηση της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λαμίας [σχετικά με την αίτηση
της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» κατά του Αθανασίου Γαλανού και λοιπών (σύνολο 40)].

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Οικ.)
212476/849/13-10-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “πρόκειται για αναγκαστική απαλλοτρίωση”, δηλώνοντας πως
δεν έχουν αντίρρηση ως παράταξη.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄ αριθμ. πρωτ. (οικ.) 210291/837/9-10-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη

Στερεάς Ελλάδας, με την οποία:
Ι.- Διορίσθηκαν, κατ’ εξαίρεση και λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της εν λόγω υπόθεσης

για τα συμφέροντα της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», πληρεξούσιοι δικηγόροι της: α) η
Ειρήνη Κούτρα του Δημητρίου, δικηγόρος Λαμίας [ΑΜΔΣ Λαμίας 294], κάτοικος Λαμίας επί της
οδού Παλαιολόγου αρ. 14 και β) ο Αθανάσιος Τσόγκας του Δημητρίου, δικηγόρος Λαμίας [ΑΜΔΣ
Λαμίας 276], κάτοικος Λαμίας επί της οδού Αγίου Νικολάου αρ. 6, με την εντολή από κοινού ή ο
καθένας χωριστά να την εκπροσωπήσουν στο Τριμελές Εφετείο Λαμίας, στη δικάσιμο της 13ης
Οκτωβρίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ορισθείσα και να υποστηρίξουν την από 7 Μαΐου 2019
και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 39/2019 και αριθμό βιβλίου εφέσεων 106/2019 αίτηση
κατά του Αθανασίου Γαλανού και λοιπών (σύνολο 40), συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας
ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξουν ό, τι κατά την κρίση τους απαιτείται για την
υπεράσπιση της υποθέσεως.

ΙΙ.- α) Καθορίσθηκε η αμοιβή της Ειρήνης Κούτρα, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 608 €
συν ΦΠΑ 24% (= 145,92), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 753,92 €, η οποία προκύπτει
ως εξής:

- Παράσταση και υπόμνημα 288 € [149 € παράσταση συν 139 € υπόμνημα], με
βάση τον πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες με ποσό 80 € ανά ώρα, ήτοι
ποσό [80€ Χ 4=] 320 €, για την παράσταση ενώπιον ανωτέρου δικαστηρίου (Τριμελές Εφετείο
Λαμίας) λαμβανομένης υπόψη και της φύσης της υπόθεσης, λαμβανομένου υπόψη του αριθμού
των καθών η αίτηση, ο οποίος ανέρχεται συνολικά στους 40.
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- Σύνολο αμοιβής 608 €.
β) Καθορίσθηκε η αμοιβή του Αθανάσιου Τσόγκα, με βάση την υπ’ αριθμ. 376/2015

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 608 €
συν ΦΠΑ 24% (= 145,92), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 753,92 €, η οποία προκύπτει
ως εξής:

- Παράσταση και υπόμνημα 288 € [149 € παράσταση συν 139 € υπόμνημα], με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες με ποσό 80 €ανά ώρα, ήτοι
ποσό [80€ Χ 4=] 320 €, για την παράσταση ενώπιον ανωτέρου δικαστηρίου (Τριμελές Εφετείο
Λαμίας) λαμβανομένης υπόψη και της φύσης της υπόθεσης, λαμβανομένου υπόψη του αριθμού
των καθών η αίτηση, ο οποίος ανέρχεται συνολικά στους 40.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1372

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των
ορίων για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, για την κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, χωρικής
αρμοδιότητάς της, για ένα έτος», προϋπολογισμού 345.324,21 € με ΦΠΑ και β) των όρων της
σχετικής διακήρυξης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 213058/3532/13-
10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
Α. Τη διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων για

την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών
της Π.Ε. Ευρυτανίας και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, χωρικής αρμοδιότητάς της,
για ένα έτος», προϋπολογισμού 345.324,21 € με ΦΠΑ, με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή.

Β. Τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, που θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1373

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του
συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια άλατος 2020” της Π.Ε. Ευρυτανίας,
προϋπολογισμού 67.709,60 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 208430/3065/8-
10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 1/5-10-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του

συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια άλατος 2020” της Π.Ε. Ευρυτανίας,
προϋπολογισμού 67.709,60 € με ΦΠΑ, που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των
δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των υποψηφίων
αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την επιχείρηση «ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με προσφερόμενη τιμή 56.585,88 € με ΦΠΑ.

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ82Φ7ΛΗ-ΕΤ6
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1374

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ΙΙΙ και κατακύρωση του ηλεκτρονικού, διεθνούς,
ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών
της Π.Ε. Βοιωτίας και των μηχανημάτων έργου ΠΕΒ, για τρία έτη», προϋπολογισμού
680.403,89 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 211494/5605/13-
10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. ΙΙΙ/12-10-2020 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του

ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις
ανάγκες των: 1) υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, ήτοι πετρέλαιο κίνησης,
βενζίνη (αμόλυβδη) για τα οχήματα, καθώς και πετρέλαιο θέρμανσης και 2) των μηχανημάτων
έργου ΠΕΒ, για τρία έτη», συνολικού προϋπολογισμού 548.712,81 € άνευ ΦΠΑ [680.403,89€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ΦΠΑ: 131.691,07 €], που αφορά στην αποσφράγιση και τον
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης των αναδειχθέντων προσωρινών μειοδοτών.

2. Κατακυρώνει τον εν θέματι διαγωνισμό, ως εξής:
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ
στην εταιρεία «SOTOIL ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ», µε προσφερόμενο
ποσοστό έκπτωσης 7%, ήτοι συνολικό ποσό 263.786,36€ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ).

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ & ΑΛΙΑΡΤΟ
στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΠΑΡ. ΒΟΓΓΛΗ Ο.Ε.», µε προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης
5%, ήτοι συνολικό ποσό 140.468,52€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ
στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΠΑΡ. ΒΟΓΓΛΗ Ο.Ε.», µε προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης
5%, ήτοι συνολικό ποσό 236.456,75€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1375

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης και καταστροφής υλικών της Δ/νσης Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Σ.Ε.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 188658/1684/12-
10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε ότι ψηφίζει την εισήγηση της υπηρεσίας, ως έχει. Ομοίως
και ο κ. Δούρος.

Η κα Μπατζελή ψήφισε λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 15-09-2020 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης και καταστροφής

υλικών της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Σ.Ε., σύμφωνα με την
εισήγηση της υπηρεσίας.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1376

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση α) πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής
και β) παράτασης της με αριθμ. πρωτ. 87097/2775/15.05.2020 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006711935
2020-05-15) σύμβασης περί «Παροχής υπηρεσιών συλλογής, συσκευασίας, σήμανσης,
μεταφοράς και καταστροφής/διάθεσης ακατάλληλων προς χρήση/ληγμένων γεωργικών
φαρμάκων και κενών συσκευασιών των αποθηκών δακοκτονίας της Π.Ε. Εύβοιας».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
213064/6424/13-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
α) Το υπ΄αριθμ. 1/12-10-2020 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και

Παραλαβής.
β) Την παράταση του συμβατικού χρόνου της με αριθμ. πρωτ. 87097/2775/15.05.2020

(ΑΔΑΜ: 20SYMV006711935 2020-05-15) σύμβασης του αναδόχου “POLYECO A.E.” με την
“Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”, για την «Παροχή υπηρεσιών συλλογής, συσκευασίας, σήμανσης,
μεταφοράς και καταστροφής/διάθεσης ακατάλληλων προς χρήση/ληγμένων γεωργικών
φαρμάκων και κενών συσκευασιών των αποθηκών δακοκτονίας της Π.Ε. Εύβοιας», κατά τρεις (3)
μήνες, ήτοι έως τις 15-02-2021.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1377

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.

212321/5621/13-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

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

Ομοίως, αποχή δήλωσαν οι κ.κ. Μπατζελή, Αναγνωστάκης, Καρύκα,
Ο κ. Δούρος έδωσε θετική ψήφο.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας από

τροποποιημένες συμβάσεις, σύμφωνα με τον Ν. 3852 αρ.176 παρ. Η΄, όπως αναφέρονται
αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/ΗΜ
ΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(HELLENIC CENTER OF

SECURITY)

5.632.00 1641/16-9-2020 905/21-7-2020

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1378
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ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 10ο: Δωρεάν παραχώρηση χρήσης κινητών πραγμάτων, Π.Ε. Φωκίδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 202619/3453/12-

10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς κατέθεσε τα παρακάτω ερωτήματα:
1. “Με ποια κριτήρια ο υποσταθμός μέσης τάσης και ο σχετικός πίνακας, καθώς και τα

παρελκόμενα στοιχεία εξοπλισμού θεωρούνται κινητά πράγματα;
2. Ήταν εγκατεστημένα εντός του κτιρίου της παλιάς Νομαρχίας και άλλαξαν… Γιατί

αντικαταστάθηκαν, εφόσον λειτουργούσαν, και μπορούν να καλύψουν ακόμη και τις
ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας;”.
Έχοντας εκφράσει και παλαιότερα ως παράταξή τις διαφωνίες τους, καταψηφίζουν την

ως άνω εισήγηση.

Ομοίως, καταψήφισαν την εισήγηση οι κ.κ. Αναγνωστάκης, Δούρος και Καρύκα.

Η κα Μπατζελή ζήτησε διευκρινίσεις από την Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού -
Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας, κα Αγλαΐα Μέγκου, όπως και τη διαβίβαση του εγγράφου του
διοικητή του νοσοκομείου και των τεχνικών υπηρεσιών, ώστε να μπορέσει να αποφασίσει.

Με αυτά τα έγγραφα στη διάθεσή της, δήλωσε πως θα χωρίσει την αιτιολόγηση σε δύο
ζητήματα. “Το ένα είναι ότι οι τεχνικές υπηρεσίες της Φωκίδας έκαναν ένα επαγγελματικό και
τεχνικό λάθος με την εγκατάσταση του σταθμού στα κτίριά της. Δεύτερον, λόγω ευθύνης των
ίδιων των τεχνικών υπηρεσιών, αυτή η εγκατάσταση είναι αχρησιμοποίητη / άχρηστη για την Π.Ε.
Φωκίδας”. Εκτιμά δε ότι “το αίτημα να χρησιμοποιηθεί κάπου αλλού είναι δικαιολογημένο”.

Για τον μέσο όρο των καταστάσεων η κα Μπατζελή δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παραχώρηση στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας του υποσταθμού μέσης

τάσης S.E.A. 630KVA και του πίνακα Μ.Τ. MERLIN GERIN SM6 καθώς και κάθε παρελκόμενου
στοιχείου εξοπλισμού, που ήταν εγκατεστημένα εντός του κτιρίου της παλιάς Νομαρχίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1379

ΘΕΜΑ 11ο: Παραχώρηση προς χρήση μηχανήματος έργου της Π.Ε. Βοιωτίας στον Δήμο
Ορχομενού.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 3470/153237/29-
09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ζήτησε “να προσδιοριστεί η διάρκεια της παραχώρησης για ένα έτος και
στην εισήγηση της υπηρεσίας”. Σε αυτή τη βάση δεν έχουν αντίρρηση ως παράταξη.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε θετικά. Ωστόσο, χαρακτήρισε την εισήγηση “μη
ολοκληρωμένη” και ζήτησε να μάθει “για ποιο συγκεκριμένο λόγο δίνεται το μηχάνημα, τη στιγμή
που και η Περιφέρεια έχει αντίστοιχες ανάγκες”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παραχώρηση, για ένα έτος, του ερπυστριοφόρου εκσκαφέα

FIAT/COBELCO Μ.Ε., με αριθμ. κυκλ. ΜΕ 82362, στον Δήμο Ορχομενού, με τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
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1. της καλής και σωστής χρήσης του Μ.Ε.
2. της πληρωμής των δαπανών τακτικής αλλά και έκτακτης συντήρησης του Μ.Ε.
3. της πληρωμής των δαπανών επισκευής σε περίπτωση βλάβης που ενδεχομένως προκύψει
στο Μ.Ε.
4. της πληρωμής των δαπανών καυσίμου του Μ.Ε.
5. της πληρωμής των τελών χρήσης και ασφάλισης του Μ.Ε., για το έτος 2021 και
6. στην περίπτωση που υπάρξει αναγκαιότητα χρήσης του παραπάνω Μ.Ε. από την Π.Ε., ο
Δήμος Ορχομενού θα φροντίσει αμελλητί για την άμεση επιστροφή του Μ.Ε. στην έδρα του.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1380

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση α) παράτασης της μίσθωσης ακινήτου που στεγάζεται η αποθήκη της
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και β) επέκτασης χρήσης του μισθίου.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 213920/6562/14-
10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως δεν έχουν αντίρρηση ως παράταξη, εφόσον μειώνεται και το
μίσθιο του ακινήτου.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. Την παράταση της μίσθωσης ακινήτου που στεγάζεται η αποθήκη της Δ/νσης

Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, η οποία βρίσκεται στην οδό Υψηλάντη και Καζούλη
(1ος όροφος), οίκημα ιδιοκτησίας νομής και κατοχής του Ηλία Παπαδήμα, συνολικής επιφάνειας
150 m2, δυνάμει του από 19-05-2007 αρχικού Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μισθώσεως και των από
11-10-2010 και 9-3-2013 τροποποιήσεων μισθώσεως. Η παράταση του μισθίου θα είναι για
δέκα (10) έτη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του αρχικού μισθωτηρίου και με μηνιαίο μίσθωμα,
μετά από διαπραγμάτευση που διενέργησε η Υπηρεσία, ποσού πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ
(570,00€), αντί του ποσού των επτακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών
(789,48€) που ίσχυε μέχρι σήμερα.

2. Την επέκταση χρήσης του μισθίου για την στέγαση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Κέντρου Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.), χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, βάσει του άρθρου 18, παρ. 2 του Ν. 4662/2020 (ΦΕΚ τ.Α’/27/7-2-2020).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1381

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 13ο: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2115/18-12-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί συγκρότησης συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων και
επιτροπών, για το έτος 2020, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
211026/5596/12-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως δεν έχουν αντίρρηση ως παράταξη, εφόσον ο προηγούμενος
υπάλληλος μετακινήθηκε.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Τροποποιεί την υπ΄ αριθμ. 2115/18-12-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) απόφασή της περί

συγκρότησης συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων και επιτροπών, για το έτος 2020, στην Π.Ε.
Βοιωτίας, λόγω μετακίνησης μέλους της παρακάτω αναγραφόμενης επιτροπής σε υπηρεσία της
Π.Ε. Φθιώτιδας, ως εξής:

«Β. Επιτροπή διενέργειας/αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και
διαδικασιών διαπραγμάτευσης σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών &
υπηρεσιών, βάσει του Ν.4412/2016.

Το τακτικό μέλος Πολατίδου Ειρήνη, Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Γ΄
υπάλληλος της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας, αντικαθίσταται με τον
Πάνο Δήμο, Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Α΄, υπάλληλο της Δ/νσης
Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ. 2115/18-12-2019 (ΑΔΑ: 7ΖΨΑ7ΛΗ-6ΞΠ) απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1382

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 14ο: Εξειδίκευση δαπανών από α) τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2020,
(ειδικός φορέας 073) και β) τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους
2020, (ειδικός φορέας 071) για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
212126/3645/13-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ζήτησε να εξηγηθεί η δαπάνη με α/α Β) 2. Συγκεκριμένα ρώτησε “γιατί
χρειάζεται συμπληρωματική πίστωση 20.000 € για την προμήθεια ελαστιχοφόρου εκσκαφέα, για
τις ανάγκες του μηχανολογικού εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας. Δεν
μπορεί σε έναν πίνακα να περνάνε συμπληρωματικά ποσά, χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη από
τον νόμο έκθεση σκοπιμότητας”.

Δήλωσε πως ψηφίζει όλες τις υπόλοιπες δαπάνες, πλην αυτής.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει:
Α) την εξειδίκευση των δαπανών για προμήθειες, συντηρήσεις και παροχή υπηρεσιών,

που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην Π.Ε. Φωκίδας κατά το Οικονομικό Έτος 2020 από
τον ειδικό Φορέα 073, ως κατωτέρω:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

H δαπάνη αφορά
την προμήθεια δύο
διαχωριστικών Π

τύπου Plexiglass για
την προστασία των
υπαλλήλων στο

γραφείο

02.04.073.1699.01 Λοιπές
προμήθειες 496,00 13.692,25 9.983,97 3.212,28
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Αντιπεριφερειάρχη
από τον κίνδυνο

μετάδοσης της covid
-19 . Το αρθμ.

πρωτ.209420/1550/
08.10.2020
πρωτογενές
αίτημα του
γραφείου

Αντιπεριφερειάρχη

2.

H δαπάνη αφορά
την προμήθεια νέας
σφραγίδας για τις

ανάγκες της Β/θμιας
Εκπαίδευσης

Φωκίδας. Το αρθμ.
πρωτ.208187/3587/

08.10.2020
πρωτογενές
αίτημα του
τμήματος

προμηθειών

02.04.073.1699.01 Λοιπές
προμήθειες 23,56 13.692,25 10.479,97 3.188,72

3.

H δαπάνη αφορά
την προμήθεια νέων
πυροσβεστήρων
στα ΚΗΗ1629,
ΚΗΥ7934 και

ΚΗΥ7903 οχήματα
της Π.Ε. Φωκίδας.

Το αρθμ.
πρωτ.209201/3594/

08.10.2020
πρωτογενές
αίτημα του
τμήματος

προμηθειών

02.04.073.1699.01 Λοιπές
προμήθειες 96,72 13.692,25 10.503,53 3.092,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 616,28 41.076,75 30.697,47 9.493,00

Β) Την εξειδίκευση των δαπανών για προμήθειες, εργασίες και παροχή υπηρεσιών που
πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην Π.Ε. Φωκίδας κατά το Οικονομικό Έτος 2020, από τον
ειδικό Φορέα 071, ως κατωτέρω:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια
αναλώσιμων

υλικών εργαλείων
και

χορτοκοπτικών
εργαλείων για τις
ανάγκες του

μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε.
Φωκίδας Το
αρθμ. πρωτ.

152419/2809/30.0
7.2020

πρωτογενές
αίτημα της

Δ/νσης Τεχνικών

02.04.071.9779.01

Εκτέλεση
λοιπών έργων

που δεν
κατονομάζονται

ειδικά

5.998,00 6.000,00 0,00 2,00
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Έργων( ΑΔΑΜ:
20REQ00714853
9 2020-08-06).

Χρηματοδότηση:
ΤΟΚΩΝ

2.

Η δαπάνη αφορά
συμπληρωματική
δέσμευση για
προμήθεια

ελαστιχοφόρου
εκσκαφέα για τις
ανάγκες του

μηχανολογικού
εξοπλισμού της
Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε.
Φωκίδας. Το

αρθμ.
πρωτ.209349/378
7 08.10.2020
έγγραφο και το
αρθμ. πρωτ.

182265/3280/10.0
9.2020

πρωτογενές
αίτημα της

Δ/νσης Τεχνικών
Έργων( ΑΔΑΜ:
20REQ00728403
9 2020-09-10).

Χρηματοδότηση:
ΚΑΠ

02.04.071.9779.01

Εκτέλεση
λοιπών έργων

που δεν
κατονομάζονται

ειδικά

20.000,00 260.000,00 240.000,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 25.998,00 266.000,00 240.000,00 2,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1383

ΘΕΜΑ 15ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και
τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 073 & 071), Οικονομικού Έτους
2020, Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 212785/3531/13-
10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ψήφισε όλες τις δαπάνες, πλην εκείνων που αναγράφονται στην
παράγραφο Β), ως κάτωθι:

- ύψους 20.500 €, για «Υπηρεσίες Συμβούλου για την προώθηση της υλοποίησης του
Περιφερειακού Πάρκου Ευρυτανίας, σύμφωνα με το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», εφόσον μπορούν να αξιοποιηθούν δημόσιες υπηρεσίες προς
αυτή την κατεύθυνση.

- ύψους 17.350 €, για «τη μετάφραση κειμένου ελληνικού τουριστικού οδηγού και χαρτών
στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και την εκτύπωση 5.000 αντιτύπων στην αγγλική αλλά και 10.000
αντιτύπων του ελληνικού οδηγού, για την τουριστική προβολή, παρουσίαση και ανάδειξη του
τουρισμού της Ευρυτανίας», με την αιτιολογία ότι ως παράταξη τη θεωρούν υπερβολική.

Οι κ.κ. Δούρος και Καρύκα δήλωσαν ότι καταψηφίζουν όλες τις δαπάνες της
παραγράφου Β).

Σε αυτό το σημείο, ο κ. Αναγνωστάκης ζήτησε εξηγήσεις για τη δαπάνη, που αφορά σε
αμοιβή για «Υπηρεσίες Συμβούλου, για την προώθηση της υλοποίησης του Περιφερειακού
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Πάρκου Ευρυτανίας», με τον κ. Τασιό να αναφέρει ότι “η συγκεκριμένη χωροταξική εργασία είναι
πολύ εξειδικευμένη, για να μπορέσει να διεκπεραιωθεί από μια υπάλληλο περιβάλλοντος”.

Με την προϋπόθεση να καταγραφεί ότι η υπηρεσία χρειάζεται εξειδικευμένη γνώση και
υπάρχει αδυναμία κάλυψής της από την υπηρεσία, ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε ότι δεν έχει
πρόβλημα να τη ψηφίσει.

Η κα Μπατζελή αναφέρθηκε στο Περιφερειακό Πάρκο Ευρυτανίας, “που είχε
αποφασιστεί πριν δύο χρόνια. Μετά ήρθε η πρόταση για λατομείο, τα οποία λατομεία συνάδουν
και αντικρούονται στο γενικό πλαίσιο του περιφερειακού πάρκου”. Θεωρεί ότι “πρώτα θα
προσδιορίσουν, αν αυτό έχει καταχωρηθεί ως περιφερειακό πάρκο, ότι δεν τους οδηγεί κάποιος
να μη γίνει και μετά θα ψηφίσουν το θέμα του συμβούλου, για να εξετάσει αυτή την ιστορία”.

Σε αυτή τη βάση, δήλωσε ότι δεν ψηφίζει τη σχετική δαπάνη, ύψους 20.500 €, της
παραγράφου Β), ζητώντας περαιτέρω εξηγήσεις.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει:
Α) Την εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό

(φορέας 073), οικονομικού έτους 2020, Π.Ε. Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2208

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η δαπάνη αφορά αμοιβή
υποστήριξης συστημάτων
διαχείρισης οχημάτων
(MOBILE FLEET) έντεκα (11)
οχημάτων (ΚΗΥ3796,
ΚΗΥ3753, ΚΗΥ9375,
ΚΗΙ4379, ΚΗΥ9376,
ΚΗΥ9373, ΚΗΥ9400,
ΚΥ3156, ΚΥ3151,
ΜΕ93890ΙΧ & ΜΕ93852ΙΧ)
του τμήματος Μηχανολογικού
Εξοπλισμού της ΔΤΕ της Π.Ε.
Ευρυτανίας.

20REQ007430670

03.073.
0879.01

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν

ειδικές
υπηρεσίες

2.782,56 38.000,00 31.410,02 3.807,42

Η δαπάνη αφορά την αμοιβή
εργασίας για τον καθαρισμό
μοκετών γραφείων του
Κεντρικού Καταστήματος
(Διοικητήριο) της Π.Ε.
Ευρυτανίας, για τη
διασφάλιση της υγιεινής του
κτιρίου και της υγείας των
εργαζομένων.

03.073.
0899.01

Λοιπές
δαπάνες και

ειδικές αμοιβές
310,00 35.000,00 34.548,80 141,20

Β) Την εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων (φορέας 071), οικονομικού έτους 2020, Π.Ε. Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:

ΑΔΑ: Ψ82Φ7ΛΗ-ΕΤ6



25

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η δαπάνη αφορά την αμοιβή
για «Υπηρεσίες Συμβούλου
για την προώθηση της
υλοποίησης του
Περιφερειακού Πάρκου
Ευρυτανίας σύμφωνα με το
Περιφερειακό Χωροταξικό
Πλαίσιο της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας ( ΠΧΠ)
(ΦΕΚ 299 Α.Α.Π./ 14-12-
2018), έργου που εντάσσεται
στο Τεχνικό Πρόγραμμα της
Π Ε Ευρυτανίας με τον
ομώνυμο τίτλο (α/α 23),
σύμφωνα με την 211/2020
απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου, με σκοπό την
υποστήριξη των
περιφερειακών δομών για τη
διερεύνηση των δυνατοτήτων
υλοποίησης της πρότασης
για χαρακτηρισμό της
Ευρυτανίας ως Περιφερειακό
Πάρκο (ΚΑΠ2020.)

20REQ007444162

03.071.
9779.01

Εκτέλεση
λοιπών έργων

που δεν
κατονομάζοντα

ι ειδικά

20.500,00 797.264,31 440.563,84 336.200,47

Η δαπάνη αφορά τη
μετάφραση κειμένου
ελληνικού τουριστικού
οδηγού και χαρτών στην
Αγγλική γλώσσα, καθώς και
την εκτύπωση 5.000
αντιτύπων στην αγγλική αλλά
και 10.000 αντιτύπων του
ελληνικού οδηγού, για την
τουριστική προβολή,
παρουσίαση και ανάδειξη του
τουρισμού της Ευρυτανίας,
έργου που εντάσσεται στο
Τεχνικό Πρόγραμμα της Π Ε
Ευρυτανίας με τίτλο
«Παραγωγή έντυπου υλικού
για την τουριστική προβολή
του Νομού Ευρυτανίας
(α/α8)», σύμφωνα με την
211/2020 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου
(ΚΑΠ 2020).

20REQ007446585

03.071.
9779.01

Εκτέλεση
λοιπών έργων

που δεν
κατονομάζοντα

ι ειδικά

17.350,08 797.264,31 461.063,84 318.850,39

Πληρωμή δαπάνης
προμήθειας νέου
εξυπηρετητή για το
πληροφοριακό
Σύστημα του τμήματος ΚΤΕΟ
της Δ/νσης Μεταφορών &
Επικ/νιών της Π.Ε.
Ευρυτανίας προς

03.071.
9899.01

Λοιπές
Δαπάνες 6.200,00 819.877,79 634.616,47 179.061,32
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αντικατάσταση του ήδη
υπάρχοντος, για την ασφαλή
και αξιόπιστη λειτουργία του
σε επίκαιρες και επίσημα
υποστηριζόμενες ψηφιακές
δομές και υποδομές, από το
έργο που εντάσσεται στο
Τεχνικό Πρόγραμμα της Π.Ε.
Ευρυτανίας με τίτλο
«Προμήθεια Η/Υ και λοιπών
υλικών» (α/α 46), σύμφωνα
με την 211/2020 απόφαση
του Περιφερειακού
Συμβουλίου, (ΚΑΠ 2020).

20REQ007460205

Γ) Την εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπάνης προμήθειας καυσίμων κίνησης και
λιπαντικών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (φορέας 071), οικονομικού έτους
2020, Π.Ε. Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Πληρωμή δαπάνης
προμήθειας υγρών καυσίμων
κίνησης (πετρέλαιο, βενζίνη)
και λιπαντικών, για τα
οχήματα- μηχανήματα της
ΔΤΕ της ΠΕΕ που
εντάσσεται στο ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 με τίτλο "Δαπάνες
επισκευής, συντήρησης και
λειτουργίας μηχ. εξοπλισμού
και μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται σε δράσεις
της Πολιτικής Προστασίας και
σε εργασίες που εκτελούνται
με ίδια μέσα για την ΠΕ Ε”,
για τα έτη 2020-2021-2022,
σύμφωνα με την 164/2020
απόφαση Περιφερειακού
Συμβουλίου Π.Στ.Ε.
Έτος 2020: 312,30
Έτος 2021: 184.721,95
Έτος 2022: 69.177,57
Σύνολο: 254.211,82
20REQ007403830

03.071.
9459.01 Διάφορα Έργα 312,30 486.650,99 465.101,68 21.237,01

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1384

ΘΕΜΑ 16ο: Εξειδίκευση πίστωσης από α) τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2020,
(ειδικός φορέας 073) και β) τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους
2020, (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε.
Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 210924/6463/13-
10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την
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Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ψήφισε όλες τις δαπάνες, πλην εκείνων με α/α 1 & 2 της παραγράφου Β),
ως κάτωθι:

- δαπάνη 23.790 €, για “Εκτυπώσεις & Επανεκτυπώσεις Τουριστικών Εντύπων”, με την
αιτιολογία ότι ως παράταξη τη θεωρούν υπερβολική.

- δαπάνη 9.790 €, για “Παραγωγή κειμένων, οπτικοακουστικού & ψηφιακού τουριστικού
υλικού - φωτογράφιση σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος & εμπειριών”, με την αιτιολογία ότι
ως παράταξη τη θεωρούν υπερβολική.

Οι κ.κ. Δούρος και Καρύκα δήλωσαν ότι ψηφίζουν όλες τις δαπάνες των παραγράφων
Α. και Β., πλην εκείνων με α/α 1 έως και 5 της παραγράφου Β.

Οι κ.κ. Αναγνωστάκης και Μπατζελή ψήφισαν λευκό στην παράγραφο Β.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει:
Α. Την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών,

Π.Ε. Φθιώτιδας (ειδικός φορέας 073), που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό
Έτος 2020, ως κατωτέρω:

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της Π.Σ.Ε.
στο Τριμελές Εφετείο
Λαμίας(αίτηση κατά του
Αθανασίου Γαλανού και
λοιπών)

Έγγραφο 210291/837/09-
10-2020 Νομική Υπηρεσία
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Λοιπές
δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

753,92

2

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση Π.Σ.Ε. στο
Μονομελές Πρωτοδικείο
Λαμίας (αίτηση
ασφαλιστικών μέτρων της
“ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. - ΤΟΞΟΤΗΣ
Α.Ε.”

Έγγραφο 208860/832/8-
10-2020 Νομικής
Υπηρεσίας

02.01.073.0871.
01

Λοιπές
δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

491,04 130.000,00 89.152,86 40.807,44

3

Δαπάνη για την παροχή
υπηρεσιών ιατρού
εργασίας και τεχνικού
ασφαλείας για την Π.Ε.
Φθιώτιδας

Έγγραφο 168004/2833/21-
8-2020 Δ/νση Διοίκησης

20REQ007210910

02.01.073.0899.
01

Λοιπές
δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

22.320,00 277.571,31 227.920,24 49.651,07
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Β. Την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Φθιώτιδας (ειδικός φορέας 071), που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό
Έτος 2020, ως κατωτέρω:

4

Δαπάνη προμήθειας
πυροσβεστήρων (για
κτίρια πρώην ΥΕΒ) λόγω
μετεγκατάστασης Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας

Έγγραφο 205740/12137/6-
10-2020 Δ/νσης
Μεταφορών &
Επικοινωνιών Π.Ε.
Φθιώτιδας

20REQ007355481 2020-09-
23

02.01.073.1699.
01

Λοιπές
προμήθειε
ς

1.600,00 35.000,00 31.650,12 3.649,88

5

Δαπάνη επιστροφής
παραβόλου στον
Μακρυγιάννη Φώτιο τ.
Γεωργίου λόγω μη
χρήσης

Έγγραφο 1968/23-9-2020
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε.
Βοιωτίας

02.01.073.3199.
01

Λοιπές
επιστροφέ
ς εσόδων

203,00 67.330,29 43.523,03 23.807,26

6

Δαπάνη υπερωριακής
εργασίας του
προσωπικού Δακοκτονίας
Β΄ Εξαμήνου 2020

Έγγραφο 16423/210358/9-
10-2020

02.01.073.5241.
01

Δαπάνες
προστασί
ας
ελαιοπαρα
γωγής 5.000,00

7

Δαπάνη λοιπών εξόδων
μετακίνησης μηνός
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
προσωπικού Δακοκτονίας
Π.Ε. Φθιώτιδας

Έγγραφο 16219/206959/7-
10-2020 Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε.
Φθιώτιδας

02.01.073.5241.
01

Δαπάνες
προστασί
ας
ελαιοπαρα
γωγής

1.500,00 1.735.540,84 1.060.966,26 674.574,58

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 31.867,96

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ
+ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη υλοποίησης
δράσης του
προγράμματος
Τουριστικής Προβολής
της Π.Σ.Ε. για
“Εκτυπώσεις &
Επανεκτυπώσεις
Τουριστικών Εντύπων”

Έγγραφο 193217/845/22-
9-2020 Δ/νση Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

20REQ007349249 2020-

02.01.071.9899.
01

Λοιπές δαπάνες
( Έργα

Περιφέρειας )

23.790,00
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09-22

2

Δαπάνη υλοποίησης
δράσης του
προγράμματος
Τουριστικής Προβολής
της Π.Σ.Ε. για “Παραγωγή
κειμένων,
οπτικοακουστικού &
ψηφιακού τουριστικού
υλικού - φωτογράφιση
σημείων τουριστικού
ενδιαφέροντος &
εμπειριών”

Έγγραφο 193212/844/22-
9-2020 Δ/νση Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

20REQ007349000 2020-
09-22

02.01.071.9899.
01

Λοιπές δαπάνες
( Έργα

Περιφέρειας )

9.789,00

3

Δαπάνη υλοποίησης
δράσης του
προγράμματος
Τουριστικής Προβολής
της Π.Σ.Ε. για
“Προώθηση τουρισμού
με ψηφιακά μέσα”

Έγγραφο 193210/843/22-
9-2020 Δ/νση Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

20REQ007348785 2020-
09-22

02.01.071.9899.
01

Λοιπές δαπάνες
( Έργα

Περιφέρειας )

15.000,00

4

Δαπάνη συμμετοχής της
Π.Σ.Ε. στην 1η Ψηφιακή
Εκδήλωση “GREEK-
NORDIC DIGITAL TRADE
WEEK” (16-20/11/2020)- -
Συμμετοχή της
Περιφέρειας σε
επιχειρηματικές εκθέσεις
εσωτερικού - πρόγραμμα
2020-

Έγγραφο 201409/885/30-
9-2020 Δ/νση Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

20REQ007425364 2020-
10-06

02.01.071.9899.
01

Λοιπές δαπάνες
( Έργα

Περιφέρειας )

12.400,00

5

Δαπάνη υλοποίησης του
έργου “Παροχή
εξειδικευμένων
εκπαιδευτικών
υπηρεσιών κατάρτισης
για εκπαιδευτικούς της
Π.Σ.Ε. με στόχο τη
βέλτιστη προστασία της
υγείας των μαθητών και
του προσωπικού από τη
διασπορά του covid-19”

Έγγραφο 209860/915/9-
10-2020 Δ/νση Δια Βίου
Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου & Τουρισμού

20REQ007450992 2020-
10-09

02.01.071.9899.
01

Λοιπές δαπάνες
( Έργα

Περιφέρειας )

15.000,00
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1385

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε.
Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 189247/11254/7-
10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2/5-10-2020 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με

Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 90882, του έργου: «Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο εθνικό & επαρχιακό
οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ, που
αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της
εργοληπτικής επιχείρησης “ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ”.

2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση “ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ”, με Α.Α.Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 160361 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης εξήντα τρία τοις εκατό (63%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1386

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού του
έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων για τη
χειμερινή περίοδο 2019 - 2020 περιοχής Δήμου Δομοκού (Ενιπέας, Κακάρα, Βρυσιές)»,

6

Δαπάνη για το έργο
“Πρόγραμμα Σίτισης
μαθητών, σχολείων
πρωτοβάθμιας &
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης Π.Σ.Ε. για το
σχολικό έτος 2020-2021”

ΠΟΛΥΕΤΗΣ

Έτος 2020: 100.000,00€
Έτος 2021: 500.000,00€

Έγγραφο 258/215668/15-
10-2020 Γεν.Δ/νση
Δημ.Υγείας &
Κοιν.Μέριμνας

20REQ007485614 2020-
10-15

02.01.071.9899.
01

Λοιπές δαπάνες
( Έργα

Περιφέρειας )

100.000,00

7

Δαπάνη για τον
“Σχεδιασμό Άμεσων
Δράσεων Μείωσης
Διακινδύνευσης στο
Μεταστροφικό Στάδιο
των Πλημμυρικών
Φαινομένων της 9ης
Αυγούστου 2020 στην
Εύβοια

Έγγραφο 205460/1033/5-
10-2020 Αυτοτελής Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας

20REQ007423468

02.01.071.9899.
01

Λοιπές δαπάνες
( Έργα

Περιφέρειας )

73.000,00 4.089.976,03 2.661.976,79 1.427.509,24

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 248.979,00
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προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 138413/7696/14-

10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το από 30-09-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού

διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και
καθαρισμός ρεμάτων για τη χειμερινή περίοδο 2019 - 2020 περιοχής Δήμου Δομοκού (Ενιπέας,
Κακάρα, Βρυσιές)», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ, που αφορά στον
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της εργοληπτικής
επιχείρησης «ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ».

2. Κατακυρώνει τη σύμβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης εξήντα τρία τοις εκατό (63%) επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1387

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:
«Βελτίωση συνδετήριου οδικού κόμβου περιοχής Μαλαμάτων Π.Ε. Φωκίδας» προϋπολογισμού
800.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 211322/3826/12-
10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. ΙΙ/6-10-2020 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με Α.Α.

ΕΣΗΔΗΣ 91323, του έργου: «Βελτίωση συνδετήριου οδικού κόμβου περιοχής Μαλαμάτων Π.Ε.
Φωκίδας», προϋπολογισμού 800.000,00 € με ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο των
δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη, ήτοι της εργοληπτικής επιχείρησης
“ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε.”.

2. Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση “ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε.”, με
Α.Α Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 161241 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα πέντε και
πενήντα τρία τοις εκατό (55,53%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1388

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:
«Αποκατάσταση βλαβών στην επαρχιακή οδό 22 (Τμήμα Προκόπι - Δαφνούσα - Καλύβια -
Σπαθάρι - Μετόχι - Κήρινθος), Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 207282/6556/7-10-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε πως ως παράταξη καταψηφίζουν την εισήγηση, “διότι ο σκοπός και
η έκταση του έργου, που τους οδηγούν να θεωρούν την επίκληση της πανδημίας ως αιτία της
καθυστέρησης, είναι ελάχιστα πειστική…”.

Ομοίως, καταψήφισαν οι κ.κ. Μπατζελή, Δούρος, Καρύκα και Αναγνωστάκης.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:

«Αποκατάσταση βλαβών στην επαρχιακή οδό 22 (Τμήμα Προκόπι - Δαφνούσα - Καλύβια -
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Σπαθάρι - Μετόχι - Κήρινθος), Π.Ε. Εύβοιας, μέχρι 31-12-2020, καθώς οι λόγοι που επικαλείται
η ανάδοχος εταιρεία είναι βάσιμοι εν όλω, για την ομαλή και ορθή ολοκλήρωσή τους.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1389

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση εθνικού
οδικού δικτύου περιοχής δυτικής Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 210108/12360/14-
10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση εθνικού

οδικού δικτύου περιοχής δυτικής Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ, κατά
έναν μήνα πέραν της εγκεκριμένης ημερομηνίας περαίωσης, ήτοι μέχρι 10-11-2020.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1390

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση οδικής
ασφάλειας επαρχιακού οδικού δικτύου Δομοκού», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού
600.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 179931/10689/14-
10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση οδικής

ασφάλειας επαρχιακού οδικού δικτύου Δομοκού», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 600.000,00
€ με ΦΠΑ, κατά πενήντα τρεις ημέρες (53) πέραν της εγκεκριμένης ημερομηνίας περαίωσης,
ήτοι μέχρι 30-11-2020.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1391

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 23ο: Τροποποιήσεις υφιστάμενων δρομολογίων & έγκριση νέου δρομολογίου μεταφοράς
μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2020-21.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 210382/3613/9-10-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “οι προτεινόμενες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις είναι
λογικές και αιτιολογούνται…”. Παρά ταύτα, λόγω των λειψών προσπαθειών για ενιαία κριτήρια
και τρόπο προσδιορισμού των μαθητικών δρομολογίων, ψηφίζουν ως παράταξη λευκό…,
ζητώντας “ουσιαστική συνεργασία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τη δημιουργία σταθερών
διαδρομών στην μεταφορά των μαθητών..”.. Ζητούν, επίσης, “ουσιαστική παρέμβαση για την
αξιοποίηση όλων των ταξί που δύνανται να χρησιμοποιηθούν σε κάθε περιοχή, με το μικρότερο
κόστος”.

Ομοίως ψήφισαν λευκό οι κ.κ. Αναγνωστάκης, Δούρος και Καρύκα.

Η κα Μπατζελή έδωσε θετική ψήφο, μετά τις διευκρινίσεις της κας Μέγκου.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τις παρακάτω τροποποιήσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών δημόσιων

σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για
το σχολικό έτος 2020-21, ως εξής:

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Λόγω παραίτησης της «ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε.» από το δρομολόγιο ΔΕ22ΤΑ:
«ΚΑΣΤΕΛΙΑ-ΓΡΑΒΙΑ», δεδομένου ότι δεν υπήρξαν άλλες προσφορές για το συγκεκριμένο
δρομολόγιο και προκειμένου να συνεχιστεί ομαλά η διαδικασία μεταφοράς των μαθητών του
Νηπ. Γραβιάς, προτείνεται η τροποποίηση του παρακάτω δρομολογίου του Παραρτήματος ΙΧ
της υπ΄αριθμ. οικ. 103716/1702/4-06-2020 διακήρυξης, ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει και
τους μαθητές αυτούς:

1. ΤΜΗΜΑ 25 - ΔΡΟΜ.: ΔΕ21ΤΑ: «ΚΑΛΟΣΚΟΠΗ-ΟΙΝΟΧΩΡΙ-ΓΡΑΒΙΑ, 08.05΄/13.15΄»
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ: ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Ανώτατο κόστος δρομολογίου (χωρίς Φ.Π.Α.): 58,86 € (20% προαίρεση)
Συμβατικό κόστος (χωρίς Φ.Π.Α.): 43,56 €

Το δρομολόγιο αυτό έχει ήδη τροποποιηθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Σ.Ε. σε ΔΕ21ΤΑΤΡ1: «ΟΙΝΟΧΩΡΙ-ΚΑΣΤΕΛΙΑ-ΓΡΑΒΙΑ» (ανώτατο κόστος: 45,94€ - συμβατικό
κόστος 34,00€) και μεταφέρει τρεις μαθητές Νηπ. και Δ.Σ. Γραβιάς.

Προκειμένου να εξυπηρετήσει και τη μεταφορά άλλων δυο μαθητών από Καστέλια, που
μένουν χωρίς μεταφορά με το δρομολόγιο που σταμάτησε, τροποποιείται (κάνοντας χρήση της
προαίρεσης του Τμήματος) σε ΔΕ21ΤΑΤΡ2: «ΟΙΝΟΧΩΡΙ-ΚΑΣΤΕΛΙΑ-ΓΡΑΒΙΑ-ΚΑΣΤΕΛΙΑ-
ΓΡΑΒΙΑ», όπου το μεσημέρι η μια επιστροφή προς Οινοχώρι και Καστέλια θα πραγματοποιείται
στις 13.15΄ και η δεύτερη επιστροφή προς Καστέλια θα πραγματοποιείται στις 16.00΄.

Το δρομολόγιο μετά την τροποποίηση θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΔΕ21ΤΑΤΡ2: «ΟΙΝΟΧΩΡΙ-ΚΑΣΤΕΛΙΑ-ΓΡΑΒΙΑ-ΚΑΣΤΕΛΙΑ-ΓΡΑΒΙΑ»
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2. ΟΜΑΔΑ 3 - ΔΡΟΜ.: ΔΩ01ΜΙ: «ΠΑΝΟΡΜΟΣ - ΠΑΡ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ-ΕΡΑΤΕΙΝΗ, διπλό με
συνοδό» ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ: ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε.

ΑΔΑ: Ψ82Φ7ΛΗ-ΕΤ6



34

Το δρομολόγιο αυτό, που μεταφέρει εννέα μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης από τις
κοινότητες Πανόρμου και παρ. Πανόρμου σε σχολικές μονάδες της κοινότητας Ερατεινής,
κρίνεται σκόπιμο να αναδιαμορφωθεί (προεκταθεί), καθώς, όπως εκτελείται δεν μπορεί να
εξυπηρετήσει τους μαθητές που διαμένουν εντός του οικισμού της παρ. Πανόρμου. Ο λόγος
είναι ότι δεν υπάρχει οδική πρόσβαση με λεωφορείο από την κοινότητα Πανόρμου στην
κοινότητα παρ. Πανόρμου και η μοναδική στάση που μπορεί να γίνει είναι εκτός του οικισμού,
επί της εθνικής οδού (σχετικό 3).

Για τη διευθέτηση του ανωτέρω προβλήματος προτείνεται η προέκταση του δρομολογίου
σε «ΠΑΝΟΡΜΟΣ-ΕΡΑΤΕΙΝΗ-ΠΑΡ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ», καθώς είναι ο μοναδικός
οδικός άξονας πρόσβασης του λεωφορείου στον οικισμό της παρ. Πανόρμου. Η προέκταση των
χλμ γίνεται με χρήση της προαίρεσης της ομάδας 3 των δρομολογίων του παραρτήματος της
διακήρυξης.
Το αρχικό δρομολόγιο έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
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ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε.

Το δρομολόγιο μετά την τροποποίηση θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:
ΔΩ01ΜΙΤΡ: «ΠΑΝΟΡΜΟΣ-ΕΡΑΤΕΙΝΗ-ΠΑΡ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ-ΕΡΑΤΕΙΝΗ, διπλό, με συνοδό»
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Το κόστος του δρομολογίου υπολογίστηκε σύμφωνα με τους τύπους της αριθμ.
50025/19-09-2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4217/Β΄) και με την τιμή καυσίμου που υπολογίστηκαν τα
δρομολόγια στο Παράρτημα ΙΧ της αριθμ. οικ. 103716/1702/04-06-2020 διακήρυξης (1,31
€/λίτρο).

3. ΤΜΗΜΑ 19- ΔΡΟΜ.: ΔΕ15ΤΑ: «ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ-ΠΕΝΤΕΟΡΙΑ-ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ, με επιστροφή»
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ Δ. ΔΕΛΦΩΝ

Το δρομολόγιο αυτό δύναται να μεταφέρει έναν επιπλέον μαθητή του ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας,
με τόπο κατοικίας την Πεντάπολη, σύμφωνα με το (5) σχετικό έγγραφο της σχολικής μονάδας.
Για την μεταφορά του απαιτείται χλμ προέκταση του δρομολογίου, κάνοντας χρήση της
προαίρεσης του Τμ. 19 του παραρτήματος της διακήρυξης.

Το αρχικό δρομολόγιο έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
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Το δρομολόγιο μετά την τροποποίηση θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:
ΔΕ15ΤΑΤΡ: «ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ-ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ-ΠΕΝΤΕΟΡΙΑ-ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ, με επιστροφή»

Κ
Ω
Δ
ΙΚ
Ο
Σ

Δ
ΡΟ

Μ
Ο
ΛΟ

ΓΙ
Ο
Υ

Α
Ν
Α
ΛΥ

ΤΙ
Κ
Η

Π
ΕΡ

ΙΓ
ΡΑ

Φ
Η

Δ
ΡΟ

Μ
Ο
ΛΟ

ΓΙ
Ο
Υ

ΣΧ
.

Μ
Ο
ΝΑ

Δ
Α
Φ
Ο
ΙΤ
Η
ΣΗ

Σ

ΑΡ
ΙΘ
Μ
Ο

Σ Μ
ΑΘ

Η
ΤΩ

Ν ΕΙ
Δ
Ο
Σ

Δ
ΙΑ
Δ
ΡΟ

Μ
Η
Σ

Μ
ΕΣ

Ο
Μ
ΕΤ

ΑΦ
Ο
ΡΑ

Σ

ΣΥ
Ν
Ο
Δ
Ο
Σ

Ω
ΡΑ

Α
Φ
ΙΞ
Η
Σ
ΣΕ

Β
Ο
ΥΝ

ΙΧ
Ω
ΡΑ

/
Α
Ν
Α
ΧΩ

ΡΗ
ΣΗ

Σ

ΣΥ
Ν
Ο
ΛΙ
Κ
Α

ΕΜ
Φ
Ο
ΡΤ

Α
ΧΛ

Μ

Α
Ν
Ω
ΤΑ

ΤΟ
Κ
Ο
ΣΤ

Ο
Σ

Δ
ΙΑ
Δ
ΡΟ

Μ
Η
Σ

ΧΩ
ΡΙ
Σ
Φ
.Π
.Α
.

(€
)

ΠΡ
Ο
ΣΩ

ΡΙ
ΝΟ

Σ
Μ
ΕΙ
Ο
Δ
Ο
ΤΗ

Σ

ΑΔΑ: Ψ82Φ7ΛΗ-ΕΤ6



36

Δ
Ε1

5Τ
ΑΤ

Ρ

Π
ΕΝ

ΤΑ
Π
Ο
ΛΗ

-Α
Μ
ΥΓ

Δ
Α
ΛΙ
Α
-

Π
ΕΝ

ΤΕ
Ο
ΡΙ
Α
-Β
Ο
ΥΝ

ΙΧ
Ω
ΡΑ

(μ
ετ
επ

ιβ
ίβ
ασ

η
σε

λε
ω
φο

ρε
ίο
)

ΕΠ
Α
.Λ
.Α

Μ
Φ
ΙΣ
ΣΑ

Σ

03

Δ
ΙΠ
ΛΗ

ΕΔ
Χ

Ο
ΧΙ

07.30΄

14.35΄

81,20 93,19

Κ
Ο
ΙΝ
Ο
Π
ΡΑ

ΞΙ
Α
ΤΑ

ΞΙ
Δ.

Δ
ΕΛ

Φ
Ω
Ν

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.

 ΝΕΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Με βάση την υπ΄αριθμ. Φ.Αποφ/5109/30-09-2020 απόφαση της Περιφερειακής Δ/ντριας
Εκπ/σης Στ. Ελλάδας, που εγκρίνεται η μεταφορά δυο επιπλέον μαθητών από Αράχωβα Ν.
Βοιωτίας στο Μουσικό Σχ. Άμφισσας, προέκυψε η ανάγκη επιστροφής δυο (02) μαθητών του
Μουσικού Σχ. Άμφισσας στον τόπο κατοικίας τους (Αράχωβα), για το σχ. έτος 2020-21. Για την
επιστροφή τους δεν επαρκούν τα υπάρχοντα δρομολόγια κι ως εκ τούτου χρειάζεται να
προχωρήσουν στην προκήρυξη νέου δρομολογίου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΔΕ31ΤΑ: «ΑΜΦΙΣΣΑ (ΜΟΥΣΙΚΟ)-ΑΡΑΧΩΒΑ, μονή διαδρομή»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 02
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ: ΕΔΧ
ΣΥΝΟΔΟΣ: ΟΧΙ
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΔΕ., ΤΕ.:15.10΄ / ΤΡ.,ΠΕ.,ΠΑ.: 14.30΄
Το δρομολόγιο αυτό κοστολογείται, ως ακολούθως:
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ΧΙ ΔΕ., ΤΕ.: 15.00΄/

ΤΡ., ΠΕ., ΠΑ.: 14.30΄
31,20 38,70

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1392

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης αποτελεσμάτων
διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης αναφορικά με διορθώσεις προηγούμενων
πρακτικών της, στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.), για την «Ανάθεση

ΑΔΑ: Ψ82Φ7ΛΗ-ΕΤ6



37

συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄
βαθμιας & Β΄βαθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, τα σχολικά έτη 2020-
2021, 2021-2022 & 2022-2023.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.
212740/3656/13-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “λόγω των λειψών προσπαθειών για ενιαία κριτήρια και τρόπο
προσδιορισμού των μαθητικών δρομολογίων”, ψηφίζουν ως παράταξη λευκό…, ζητώντας
“ουσιαστική συνεργασία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τη δημιουργία σταθερών διαδρομών
στην μεταφορά των μαθητών..”.. Ζητούν, επίσης, “ουσιαστική παρέμβαση για την αξιοποίηση
όλων των ταξί που δύνανται να χρησιμοποιηθούν σε κάθε περιοχή, με το μικρότερο κόστος”.

Ομοίως ψήφισαν λευκό οι κ.κ. Αναγνωστάκης, Δούρος και Καρύκα.

Η κα Μπατζελή έδωσε θετική ψήφο.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το από 9-10-2020 πρακτικό της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης

αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, που αφορά σε διορθώσεις
προηγούμενων πρακτικών της στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.), για την
«Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α΄βαθμιας & Β΄βαθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, τα
σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023.

Οι εν λόγω διορθώσεις, σύμφωνα με το ως άνω πρακτικό της επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμών, είναι οι εξής:

1. Στο από 10/08/2020 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Δημοσίων
Συμβάσεων και Αξιολόγησης Προσφορών της Π.Ε. Φωκίδας, όπως εγκρίθηκε με την
αριθμ. 1007/25-08-2020 (αρ. πρακτικού 30) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
με ΑΔΑ: Ψ8Γ17ΛΗ-ΤΒΞ, διορθώνεται η παρακάτω εγγραφή:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
(Οικονομική προσφορά)

Α/Α Ομάδα/Τμήμα συμμετοχής
προσφοράς

Συμμετέχοντες Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ €

6.
Ομάδα 2 Τμήμα 4 ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ 59,21 ΟΡΘΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ, αντί
της λανθασμένης
εγγραφής 57,21

2. Στο από 14/09/2020 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Δημοσίων
Συμβάσεων και Αξιολόγησης Προσφορών της Π.Ε. Φωκίδας, όπως εγκρίθηκε με την
αριθμ. 1147/15-09-2020 (αρ. πρακτικού 33) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
με ΑΔΑ: ΩΔΝΡ7ΛΗ-ΥΣΚ, διορθώνεται η παρακάτω εγγραφή:

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ-ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΜΗΜΑ-

ΠΡΟΣΦΕΡ.ΤΙΜΗ

8. ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΕ 45 0%
73,14 ΟΡΘΗ
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ΕΓΓΡΑΦΗ, αντί
της λανθασμένης
εγγραφής: 56,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1393

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 209846/3482/9-10-2020 (ΑΔΑ: 670Σ7ΛΗ-4Δ8)
απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί τροποποίησης 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. 212294/3512/13-
10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “λόγω των λειψών προσπαθειών για ενιαία κριτήρια και τρόπο
προσδιορισμού των μαθητικών δρομολογίων”, ψηφίζουν ως παράταξη λευκό…, ζητώντας
“ουσιαστική συνεργασία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τη δημιουργία σταθερών διαδρομών
στην μεταφορά των μαθητών..”.. Ζητούν, επίσης, “ουσιαστική παρέμβαση για την αξιοποίηση
όλων των ταξί που δύνανται να χρησιμοποιηθούν σε κάθε περιοχή, με το μικρότερο κόστος”.

Ομοίως, ψήφισαν λευκό οι κ.κ. Αναγνωστάκης, Δούρος και Καρύκα.

Η κα Μπατζελή καταψήφισε την εισήγηση, με την αιτιολογία ότι “δεν μπορεί κάθε φορά
όλες οι τροποποιήσεις στην Π.Ε. Ευρυτανίας γίνονται βάσει του άρθρου 159”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. πρωτ. 209846/3482/9-10-2020 (ΑΔΑ: 670Σ7ΛΗ-4Δ8) απόφαση

του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, με την οποία τροποποιήθηκαν οι παρακάτω συμβάσεις για
το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των
σχολικών ετών 2020-2021 & 2021-2022», ως εξής:

Α/Α Α/Α
ΔΡΟΜ.

ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΟΠΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟ
ΓΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
άνευ ΦΠΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙ

ΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

1.

2.5 ΤΟΠΟΛΙΑΝ
Α

Δ.Σ.
ΒΑΛΑΩΡΑΣ
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

2 25,20
ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ,
ΜΕΙΩΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΥ
ΜΑΘΗΤΩΝ
& ΜΕΙΩΣΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡ

ΩΝ

53/2020
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟ

Υ ΚΩΝ/ΝΟΣ26,59

ΜΕ ΧΙΟΝΙ

2. Δ.3 ΓΡΑΝΙΤΣΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ

Υ

ΜΟΝΗ
ΠΡΩΪ

1

13,99

ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙ
ΣΗΣ ΜΕ
ΑΛΛΟ

ΔΡΟΜΟΛΟΓ
ΙΟ

41/2020
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟ

Υ ΚΩΝ/ΝΟΣ

3. Δ.4

ΝΗΠΙΑΓΩΓ
ΕΙΟ

ΡΑΠΤΟΠΟ
ΥΛΟΥ

ΓΡΑΝΙΤΣΑ (1
ΜΑΘΗΤΗΣ)-
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ-
ΛΗΜΕΡΙ (1
ΜΑΘΗΤΗΣ)

ΜΟΝΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

2

22,58

ΠΡΟΣΘΕΣΗ
ΑΦΕΤΕΡΙΑΣ,
ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΑΙ
ΜΑΘΗΤΗ

41/2020
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟ

Υ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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4.

Δ.15 ΛΗΜΕΡΙ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ-

Δ.Σ.
ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ-
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η
3

28,21

ΠΡΟΣΘΕΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

41/2020
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟ

Υ ΚΩΝ/ΝΟΣ

5.

Β.4 ΛΙΘΟΧΩΡΙ

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ
ΦΑ

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ
Υ-

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ

Υ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

2

21,74

ΠΡΟΣΘΕΣΗ
ΑΦΕΤΕΡΙΑΣ

ΚΑΙ
ΜΑΘΗΤΗ

39/2020

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟ
Υ ΚΩΝ/ΝΟΣ

6.

2.37 ΣΤΕΝΩΜΑ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟ

Υ -ΕΠΑΛ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟ

Υ-ΓΕΛ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟ

Υ

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

4
44,715

ΠΡΟΣΘΕΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

58/2020
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ

Η ΤΑΞΙ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΙΚΕ49,979 ΜΕ
ΧΙΟΝΙ

7.

Δ.14

4Ο
ΝΗΠΙΑΓΩΓ
ΕΙΟ
(ΟΛΟΗΜΕ
ΡΟ)

ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΟΝΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

1 12,75 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤ
ΑΙ

47/2020
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ

Η ΤΑΞΙ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Ι.Κ.Ε.

13,43 ΜΕ
ΧΙΟΝΙ

Από την ανωτέρω τροποποίηση δεν προκύπτει αλλαγή στον προϋπολογισμό των
αρχικών δρομολογίων, πλην του δρομολογίου 2.5 που το ημερήσιο κόστος του μειώθηκε λόγω
μείωσης χιλιομέτρων, και του δρομολογίου Δ.14 που καταργείται.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1394

ΘΕΜΑ 26ο: Α. Κατάργηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών. Β. Μερική διόρθωση της
υπ΄αριθμ. 1279/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης των
πρακτικών 14 και 15 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 Π.Ε. Φθιώτιδας, τα έτη 2020-2021/2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού
129.262,53€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος 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).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 209072/6364/13-
10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “λόγω των λειψών προσπαθειών για ενιαία κριτήρια και τρόπο
προσδιορισμού των μαθητικών δρομολογίων”, ψηφίζουν ως παράταξη λευκό…, ζητώντας
“ουσιαστική συνεργασία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τη δημιουργία σταθερών διαδρομών
στην μεταφορά των μαθητών..”.. Ζητούν, επίσης, “ουσιαστική παρέμβαση για την αξιοποίηση
όλων των ταξί που δύνανται να χρησιμοποιηθούν σε κάθε περιοχή, με το μικρότερο κόστος”.

Ομοίως, ψήφισαν λευκό οι κ.κ. Αναγνωστάκης, Δούρος και Καρύκα.

Η κα Μπατζελή έδωσε θετική ψήφο, χαρακτηρίζοντας την εισήγηση “πληρέστερη και
υποδειγματική”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει την κατάργηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών

μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, ως
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κάτωθι:
ΤΜΗΜΑ 53: Το τμήμα 53, του αριθμ. 94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού με Δυναμικό

Σύστημα Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), με αφετηρία το Λυχνό και προορισμό το Δημοτικό
σχολείο Υπάτης, καταργείται, δεδομένου ότι ο συνολικός αριθμός των μαθητών που
μεταφέρονται από το Λυχνό προς το Δημοτικό σχολείο Υπάτης είναι μηδέν (0), σύμφωνα με το
αριθμ. 58/01-10-2020 έγγραφο του Δημοτικού σχολείου Υπάτης.

ΤΜΗΜΑ 134: Το τμήμα 134, του αριθμ. 94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού με
Δυναμικό Σύστημα Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), διπλό δρομολόγιο με Δ.Χ. επιβατικό (ταξί) με
αφετηρία το Μελιδώνι - Αγ. Αικατερίνη - Ποντικέικα και προορισμό το Δημοτικό σχολείο στον
Άγιο Κωνσταντίνο (ανταπόκριση με λεωφορείο για Λύκειο Καμένων Βούρλων), καταργείται,
δεδομένου ότι δεν υπάρχουν μαθητές που να έχουν τόπο μόνιμης κατοικίας την αφετηρία του
δρομολογίου 134, σύμφωνα με το αριθμ. 268/03-09-2020 έγγραφο του Γενικού Λυκείου
Καμένων Βούρλων.

Β. Διορθώνει μερικώς την υπ΄αριθμ. 1279/2020 απόφασή της (πρακτικό 36/06-10-2020,
ΑΔΑ: 6Υ987ΛΗ-6ΙΠ), ως προς το σκέλος 2 και 5 αυτής, καταργώντας από τους αντίστοιχους
πίνακες τα δρομολόγια 53 και 134.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1395

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση του πρακτικού 17 της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης
Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για τρία σχολικά έτη 2020-
2021, 2021-2022 & 2022-2023», με την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ),
συνολικού προϋπολογισμού 12.863.805,46€ με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος
προαίρεσης 30% (Αριθμ. Διακήρυξης 10/94449/3454/5-5-2020).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 213891/6561/14-
10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “λόγω των λειψών προσπαθειών για ενιαία κριτήρια και τρόπο
προσδιορισμού των μαθητικών δρομολογίων”, ψηφίζουν ως παράταξη λευκό…, ζητώντας
“ουσιαστική συνεργασία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τη δημιουργία σταθερών διαδρομών
στην μεταφορά των μαθητών..”.. Ζητούν, επίσης, “ουσιαστική παρέμβαση για την αξιοποίηση
όλων των ταξί που δύνανται να χρησιμοποιηθούν σε κάθε περιοχή, με το μικρότερο κόστος”.

Ομοίως, ψήφισαν λευκό οι κ.κ. Αναγνωστάκης, Δούρος και Καρύκα.

Η κα Μπατζελή έδωσε θετική ψήφο.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
1. Το υπ’ αριθμ. 17/12-10-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης

προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για τρία σχολικά έτη 2020-
2021, 2021-2022 & 2022-2023», με την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ),
συνολικού προϋπολογισμού 12.863.805,46€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και των
δικαιωμάτων προαίρεσης 30%.

2. Τη διόρθωση της τεχνικής προσφοράς της Κοινοπραξίας Ταξί Σπερχειάδας, ανάγκη
που προέκυψε από την εκ παραδρομής αναντιστοιχία οδηγών και πινακίδων ΕΔΧ, στα τμήματα
38, 65 και 56, ως κάτωθι:

- Στο τμήμα 38, οδηγός είναι ο Γκαβαλίνης Ηλίας, ιδιοκτήτης του ΤΑΖ 5613.
- Στο τμήμα 65, οδηγός είναι ο Τσάκας Ιωάννης, ιδιοκτήτης του ΤΑΖ 5793.
- Στο τμήμα 56, η σωστή πινακίδα του οχήματος είναι ΤΑΖ 5834.
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3. Την απόρριψη της αντικατάστασης του οχήματος για το τμήμα 29, καθώς το όχημα με
αριθμό κυκλοφορίας ΕΔΧ ΤΑΖ 5613, ιδιοκτησίας του κ. Φέκα Θεόδωρου, έχει έδρα Σπερχειάδα.
Συνεπώς, δεν εφαρμόζεται η έννοια της έδρας σύμφωνα με την ΚΥΑ 50025/19.09.2018 (ΦΕΚ
4217/Β/26-09-2018).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1396

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή μεταφοράς μαθητών με Ειδικά Μαθητικά Δελτία,
για το διάστημα Απριλίου - Ιουνίου 2020, καθώς και για το διάστημα πραγματοποίησης των
Πανελληνίων εξετάσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 214425/6474/14-
10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή έδωσε λευκή ψήφο επί της διαδικασίας και όχι επί της ουσίας, με την
αιτιολογία ότι “θα έπρεπε η εν λόγω δαπάνη να έρθει πολύ νωρίτερα, για να μπει στον
προϋπολογισμό”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την

πληρωμή της μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας με Ειδικά μαθητικά Δελτία, σύμφωνα με τις
διατάξεις της 50025/19-9-2018 νέας Κ.Υ.Α, στους δικαιούχους, για το σχολικό έτος 2019 - 2020
και συγκεκριμένα για το διάστημα Απριλίου - Ιουνίου 2020 καθώς και για το διάστημα
πραγματοποίησης των Πανελληνίων εξετάσεων, ως εξής:

α/α Δικαιούχος Χρονικό διάστημα Ποσό

1 Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Εύβοιας Α.Ε. Απρίλιος - Ιούνιος 2020 95.000,00

2 ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Χαλκίδας Α. Ε. Απρίλιος - Ιούνιος 2020 52.000,00
3 Υπεραστικό ΚΤΕΛ Θήβας. Απρίλιος - Ιούνιος 2020 500,00

4 ΤΡΑΙΝΟΣΕ Απρίλιος - Ιούνιος 2020 2.500,00

Σύνολο 150.000,00

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 10 073 και ΚΑΕ 0821 της Π.Ε.
Εύβοιας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1397

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 29ο: Α. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και του «Ινστιτούτου Prolepsis», για το έργο: «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης
και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής - “ΔΙΑΤΡΟΦΗ” σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το σχολικό έτος 2020 -
2021». Β. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 262/216385/16-10-
2020 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και αναφέρει τα
κάτωθι:

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 17 «Προγραμματικές Συμβάσεις» του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και
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Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 81), όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 89 του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 21).

2. Την υπ’ αριθ. Δ23/οικ. 25930/2011 (ΦΕΚ Β΄1652/09.06.2016) Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού –
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Υγείας - Οικονομικών, με
θέμα «Σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

3. Την υπ’ αριθ. Δ23/44261/3597/12-10-2016 (ΦΕΚ 3556 Β/2016) Απόφαση της Αναπλ.
Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα “Ειδική
πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης δεκαπέντε (15) Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής
υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα” δυνάμει της οποίας
πιστοποιήθηκε και το Ινστιτούτο Prolepsis ως φορέας παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής
Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 100279/Δ2/28-07-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής, Γενική
Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Σπουδών,
Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π/θμιας Εκπ/σης, Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και
Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης, Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης) – με θέμα «Πρόγραμμα Σίτισης υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων», με το οποίο βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ για το
σχολικό έτος 2020-2021 τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠΠΘ.

5. Τις συνεχιζόμενες δυσμενείς συνθήκες που έχει επιφέρει σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού
η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που έχει
διαμορφωθεί στην χώρα μας.

6. Το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» και τον
διακριτικό τίτλο «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PROLEPSIS» και εφεξής το «Ινστιτούτο Prolepsis», η οποία
είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, του Υπουργείου Υγείας, με
αριθμό μητρώου 0456, και ειδικότερα το άρθρο 4, όπου αναφέρονται οι κοινωφελείς σκοποί
της εταιρείας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η ανάληψη συνεργασιών με ΟΤΑ για την
παροχή ανθρωπιστικής και επισιτιστικής βοήθειας, καθώς και η οργάνωση, ενίσχυση και
εκτέλεση προγραμμάτων στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, αλλά και της
εκπαίδευσης και κατάρτισης.

7. Ότι το Ινστιτούτο Prolepsis σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υλοποίησε με
ιδιαίτερη επιτυχία, τις σχολικές χρονιές από 2015 -2020, πρόγραμμα σίτισης και προώθησης
της υγιεινής διατροφής με την ονομασία ΔΙΑΤΡΟΦΗ, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην
ανακούφιση οικογενειών που αντιμετωπίζουν προβλήματα επισιτιστικής ανασφάλειας
προσφέροντας, καθημερινά και δωρεάν υγιεινά γεύματα σε δημόσια σχολεία της Περιφέρειας.

8. Την ανάγκη υλοποίησης του προγράμματος για το νέο σχολικό έτος 2020 - 2021 (που
τελείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων) στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος.

9. Τους σκοπούς του έργου:

α) Καθημερινή παροχή σε όλους τους μαθητές των σχολείων που συμμετέχουν στο
Πρόγραμμα ενός δωρεάν υγιεινού γεύματος.

β) Προώθηση της υγιεινής διατροφής στους μαθητές και τις οικογένειες τους, μέσω του
σχεδιασμού αναπαραγωγής και διανομής εκπαιδευτικού υλικού.

γ) Η καταγραφή της ανάγκης στα συμμετέχοντα σχολεία της Περιφέρειας.

10. Την με αρ. πρωτ. 12540 από 11/09/2020 επιστολή της Διαχειρίστριας του Ινστιτούτου
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Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis, κας Αθηνάς Λινού, μέσω
της οποίας τέθηκαν υπόψη αφενός οι στόχοι του προγράμματος για τη σχολική χρονιά 2020-
2021.

11. Την πρόταση του Ινστιτούτου Prolepsis για την υλοποίηση του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ
για το σχολικό έτος 2020-2021 σε σχολεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τη συμμετοχή
της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

12. Την αριθμ. 77/2020 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 1η
Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2020 που
αφορά το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των
Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ)
(ΑΔΑ:ΨΒΖΡ7ΛΗ-Ε3Δ).

13. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει η απαιτούμενη εξειδικευμένη τεχνογνωσία και η δυνατότητα εκ
μέρους της Περιφέρειας υλοποίησης του έργου.

14. Την Μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.

Επισυνάπτεται το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν 4368/2016

Μεταξύ
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

και της

«ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ»

με τον διακριτικό τίτλο «Ινστιτούτο Prolepsis»,

«Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχολείων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2020 -
2021»

Λαμία, 2020

Στην Λαμία σήμερα ../ / 2020 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1) Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, που εδρεύει στη Λαμία, Λεωφ. Καλυβίων 2, ΑΦΜ 997947718,
Δ.Ο.Υ. Λαμίας, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Φάνη Χ. Σπανό.

2) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Ινστιτούτο Prolepsis», που
εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός Φραγκοκκλησιάς αριθ. 7), με ΑΦΜ 090073178 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,
που εκπροσωπείται νόμιμα από τη Διαχειρίστρια αυτής, κα Αθηνά Λινού,

συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

Έχοντας υπόψη την κείμενη Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε
φορά:
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1. Το άρθρο 17 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 81), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 89 του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 21).

2. Το ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης –
πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).

3. To π.δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α’ 241) όπως ισχύει

4. Το άρθρο 11 του ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας &
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 30).

5. Το ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Την υπ’ αριθ. Δ23/οικ. 25930/2011 (ΦΕΚ Β΄1652/09.06.2016) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Υγείας - Οικονομικών, με θέμα «Σύναψη Προγραμματικών
Συμβάσεων Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

7. Την υπ’ αριθ. Δ23/44261/3597/12-10-2016 (ΦΕΚ 3556 Β/2016) Απόφαση της Αναπλ. Υπουργού
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα “Ειδική πιστοποίηση και
ανανέωση πιστοποίησης δεκαπέντε (15) Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής
Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα” δυνάμει της οποίας πιστοποιήθηκε και το Ινστιτούτο
Prolepsis ως φορέας παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 100279/Δ2/28-07-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
(Γενική Γραμματεία Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής, Γενική Διεύθυνση Σπουδών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και
Οργάνωσης Π/θμιας Εκπ/σης, Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης,
Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) –με θέμα
«Πρόγραμμα Σίτισης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με το οποίο
βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ για το σχολικό έτος 2020-2021 τελεί υπό την αιγίδα του
ΥΠΠΘ.

9. Το γεγονός ότι το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ εξυπηρετεί αποκλειστικά κοινωφελείς σκοπούς για την
προώθηση της υγείας των μαθητών και της κοινωνικής αλληλεγγύης, καθώς προσφέρει δωρεάν, σε
καθημερινή βάση, σε όλους τους μαθητές των σχολείων που επιλέγονται με κοινωνικοοικονομικά
κριτήρια και συμμετέχουν, ένα θρεπτικό γεύμα ημερησίως, προωθώντας παράλληλα την υγιεινή
διατροφή μέσω εκπαιδευτικού υλικού και δράσεων που απευθύνονται στους μαθητές και τις
οικογένειές τους, ενώ από τα καταγεγραμμένα αποτελέσματα του Προγράμματος, αποδεικνύεται ότι
μειώνει την επισιτιστική ανασφάλεια, μειώνει τον αριθμό των ελλιποβαρών, αλλά και των υπέρβαρων
και παχύσαρκων παιδιών και βελτιώνει τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών.

10. Το γεγονός ότι το Ινστιτούτο Prolepsis σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υλοποίησε
με ιδιαίτερη επιτυχία κατά τις σχολικές χρονιές 2015-2016, 2016-2017, 2018-2019 και 2019-2020 το
πρόγραμμα σίτισης και προώθησης της υγιεινής διατροφής με την ονομασία ΔΙΑΤΡΟΦΗ,
συμβάλλοντας σημαντικά στην ανακούφιση οικογενειών που αντιμετωπίζουν προβλήματα
επισιτιστικής ανασφάλειας προσφέροντας, καθημερινά και δωρεάν υγιεινά γεύματα σε δημόσια
σχολεία της Περιφέρειας.

11. Την με αρ. πρωτ. 12.504 από 11/09/2020 επιστολή της Διαχειρίστριας του Ινστιτούτου Προληπτικής,
Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis, κας Αθηνάς Λινού, μέσω της οποίας τέθηκαν
υπόψη αφενός οι στόχοι του προγράμματος για τη σχολική χρονιά 2020-2021 και αφετέρου οι
ευχαριστήριες επιστολές των σχολείων που συμμετείχαν το προηγούμενο έτος εφαρμογής, δηλαδή
κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

12. Την πρόταση του Ινστιτούτου Prolepsis για την υλοποίηση του Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ για το
σχολικό έτος 2020-2021 σε σχολεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τη συμμετοχή της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

13. Την από ……………….. απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων του Ινστιτούτου Prolepsis με θέμα:
«Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με αντικείμενο την
υλοποίηση του έργου “Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής –
ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2020 - 2021».

14. Την αριθμ ………….. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:……………) Απόφασης έγκρισης
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του πλαισίου συνεργασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του «Ινστιτούτου Prolepsis» για την
εφαρμογή του προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ που αφορά στη Σίτιση και Προώθηση Υγιεινής Διατροφής
σε μαθητές σχολείων Α’ βάθμιας & Β’ βάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το
σχολικό έτος 2020-2021.

15. Tην υπ΄ αριθ. ………….. έγκριση δέσμευσης πίστωσης που καταχωρήθηκε με α/α ….. και ΑΑ
Βεβ: ……. στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Οικονομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
(ΑΔΑ:……………).

16. Την αριθ………… Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Επιτρόπου Ν. Φθιώτιδας σύμφωνα με την
οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης σχολικού έτους 2020-2021

17. Την υπ’ αριθμ……………… Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της ………Τράπεζας προς την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ΑΝΑΘΕΤΕΙ με την παρούσα στο Ινστιτούτο Prolepsis το έργο:

«Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές
σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για
το σχολικό έτος 2020 - 2021».

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1) Το Έργο αφορά στην εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής-
ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2020- 2021.

Το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ απευθύνεται σε μαθητές δημοσίων σχολείων κοινωνικοοικονομικά ευπαθών
περιοχών όλης της χώρας, που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση, με στόχο την
αντιμετώπιση των επισιτιστικών προβλημάτων και υλοποιείται από το 2012 από το Ινστιτούτο Prolepsis για
δέκατη συνεχόμενη χρονιά, με την οικονομική υποστήριξη ιδρυμάτων, εταιρειών και ιδιωτών.

Το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ ξεκίνησε το 2012 και τελεί έκτοτε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων (αρ. πρωτ 100279/Δ2/28/07/2020, αρ. πρωτ.144222/Δ2/17/09/2019, αρ.
πρωτ 154572/ΓΔ4/18/09/2018, αρ. πρωτ. 125632/Δ2/2407.2017, αρ. πρωτ. 125228/Δ2/28/07/2016 και
Φ.14/1490/123341/Δ1/26-07-2016, αρ. πρωτ. 142975/Δ2/14/09/2015, αρ. πρωτ.
Φ14/1714/147302/Δ1/21/09/2015,αρ. πρωτ. 159689/Γ7 της 03/10/2014, αρ. πρωτ. 112398/Γ7 της
13.08.2013, αρ. πρωτ. 147471/Γ7 της 23/11/2012 και αρ. πρωτ. 36998/Γ7 της 03.04.2012).

2) Το Ινστιτούτο Prolepsis ενημέρωσε την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την πρόταση υλοποίησης του
Προγράμματος ΔΙΑΤΡΟΦΗ κατά το σχολικό έτος 2020-2021. Με βάση την πρόταση και την σχετική
απόφαση της Περιφέρειας, με το οικονομικό αντικείμενο της παρούσης, ο τελικός αριθμός των σιτιζόμενων
μαθητών θα αναχθεί σε περίπου 2.400. μαθητές.

3) Σκοπός του έργου είναι:

α) η καθημερινή παροχή σε όλους τους μαθητές των σχολείων που συμμετέχουν ενός δωρεάν υγιεινού
γεύματος ή η παροχή σε τακτά χρονικά διαστήματα ενός πακέτου με τρόφιμα για την κατ’ οίκον παρασκευή
των ανάλογων γευμάτων, σε περίπτωση αλλαγής του τρόπου λειτουργίας των σχολείων.

β) η προώθηση της υγιεινής διατροφής στους μαθητές και τις οικογένειές τους, μέσω του σχεδιασμού και
της υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων στα σχολεία που συμμετέχουν, καθώς και

γ) η καταγραφή της ανάγκης στα συμμετέχοντα σχολεία (της Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας).

4) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο των κοινωνικών της δράσεων επιθυμεί την εφαρμογή του
Προγράμματος στα σχολεία της Περιφέρειας με τη δική της συμμετοχή για το σχολικό έτος 2020 - 2021,
προσφέροντας πόρους.

5) Είναι αυτονόητο πως το συγκεκριμένο έργο δεν μπορεί παρά να γίνει σε συνεργασία και με την
υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με το Ινστιτούτο Prolepsis, που έχει την αναγκαία εμπειρία και
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υποδομή, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.

6) Η επιλογή των σχολείων θα γίνει σε συνεννόηση του Ινστιτούτου Prolepsis με την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και συγκεκριμένα: (α) Μέσο εισόδημα ανά Ταχυδρομικό
Κωδικό, (β) ποσοστό μαθητών του σχολείου που αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα τέτοιο,
ώστε να μην μπορούν να καλύψουν τις καθημερινές διατροφικές τους ανάγκες, όπως αυτό έχει δηλωθεί
από την διεύθυνση του σχολείου, στην αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ, και (γ)
καταγεγραμμένη επισιτιστική ανασφάλεια με βάση σταθμισμένα ερωτηματολόγια που έχουν συμπληρώσει
οι γονείς των μαθητών, στις περιοχές που έχει υλοποιηθεί το Πρόγραμμα κατά τα προηγούμενα σχολικά
έτη, σε συνδυασμό με τα σχετικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Περιφέρεια. Τα σχολεία που θα
συμμετέχουν θα προέρχονται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το Έργο θα έχει διάρκεια από την …../ /2020 έως το τέλος του σχολικού έτους, ήτοι την 18/06/2021. Το
περιεχόμενο των σταδίων αυτών περιγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Περιγραφή Από Έως

Σίτιση (παροχή γεύματος) …../ /2020 11/6/2020

Διαχείριση έργου

Οργάνωση και υλοποίηση
εκπαιδευτικών δράσεων

…../ /2020 18/6/2020

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

1) Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων χιλιάδων (600.000,00 €)
και θα χρηματοδοτηθεί από τον ΚΑΕ 02.01.071.9899.01 (Λοιπές Δαπάνες 20% Έργα Περιφέρειας)

2) Το ανωτέρω ποσό θα καταβληθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στον υπ’ αριθμόν (ΙΒΑΝ) GR74
0110 669 000 00 669 48 00 2309 λογαριασμό του Ινστιτούτου που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδας ως εξής

 Ποσό 200.000,00 € ως προκαταβολή με την υπογραφή της παρούσας μέχρι την 30/11/2020 και
μετά από Βεβαίωση της Επιτροπής Παρακολούθησης ότι πραγματοποιήθηκε η έναρξη του έργου

 Ποσό 200.000,00 € εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής εκ μέρους της επιτροπής
παρακολούθησης των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 31/01/2021. Μετά την άπρακτη
πάροδο 20ημέρου από την ημερομηνία υποβολής από το Ινστιτούτο του δελτίου πεπραγμένων των
εργασιών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 31/01/2021, τεκμαίρεται η προσήκουσα παραλαβή
των εργασιών εκ μέρους της επιτροπής παρακολούθησης.

 Ποσό 130.000,00 € εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής εκ μέρους της επιτροπής
παρακολούθησης των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 30/04/2021. Μετά την άπρακτη
πάροδο 20ημέρου από την ημερομηνία υποβολής από το Ινστιτούτο του δελτίου πεπραγμένων των
εργασιών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 30/04/2021, τεκμαίρεται η προσήκουσα παραλαβή
των εργασιών εκ μέρους της επιτροπής παρακολούθησης.

 Ποσό 70.000 € με την βεβαίωση εκ μέρους της Επιτροπής Παρακολούθησης της ολοκλήρωσης του
έργου, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του τελευταίου δελτίου πεπραγμένων του έργου από το Ινστιτούτο. Μετά την άπρακτη
πάροδο 20ημέρου από την ημερομηνία υποβολής από το Ινστιτούτο του δελτίου ολοκλήρωσης του
έργου, τεκμαίρεται η προσήκουσα παραλαβή του συνόλου του έργου εκ μέρους της επιτροπής
παρακολούθησης.

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης οποιασδήποτε από τις ως άνω τιθέμενες ημερομηνίες καταβολών της
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χρηματοδότησης, το Ινστιτούτο θα έχει το δικαίωμα είτε να αναστείλει την εκτέλεση του Έργου έως την
αποπληρωμή κάθε δόσης, είτε να διακόψει στο σύνολό της την εκτέλεση του Έργου.

3) Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PROLEPSIS Προσκόμισε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 3% του έργου. Η
εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο με την ολοκλήρωση του έργου της σύμβασης.

4) Το Ινστιτούτο Prolepsis, θα εκδώσει το/τα σχετικό/α τιμολόγιο/α για την είσπραξη του ποσού και θα
αναλάβει συνολικά τη διαχείριση των χρηματικών καταβολών σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Έργου.

5). Ενδεικτικός αναλυτικός προϋπολογισμός του έργου παρουσιάζεται στο Παράρτημα A

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας σύμβασης ορίζεται Επιτροπή αποτελούμενη
από τους:

1) κα Χρυσούλα Φλώρου, προϊσταμένη της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας με
αναπληρωτή της τον κο Φώτιο Παπαευσταθίου υπάλληλο της Δ/νσης Διοίκησης.

2) κα Παναγιώτα Κοντογιάννη προϊστ τμηματ Κοινωνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής
Μέριμνας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας με αναπληρώτρια της την κα Ευαγγελία Ντουλάκη
υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.

3) κα Αφροδίτη Βελουδάκη , Γενική Διευθύντρια του Ινστιτούτου Prolepsis με αναπληρώτριά της την
κα. Χριστίνα Καστορίνη του ίδιου Ινστιτούτου.

Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου που αναφέρεται στο άρθρο 1, η
εποπτεία εφαρμογής όλων των όρων της παρούσας σύμβασης και η παραλαβή των εργασιών μέχρι
31/01/2021 και 30/04/2021 καθώς και του συνόλου των εργασιών της σύμβασης μετά την ολοκλήρωσή
τους συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. Επίσης η επιτροπή παρακολούθησης υποβάλλει έκθεση για την
πορεία υλοποίησης του έργου στους εποπτεύοντες και επιχορηγούντες φορείς και βεβαιώνει την έναρξη
και καλή εκτέλεση του έργου.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Για την εκπλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει:

α) Να παρέχουν κάθε αναγκαία διευκόλυνση στην Επιτροπή Παρακολούθησης.

β) Να παρέχουν κάθε αναγκαία διευκόλυνση μεταξύ τους και να λαμβάνουν αναγκαία μέτρα που
αποσκοπούν στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

γ) Να παρέχουν τη δυνατότητα απασχόλησης του προσωπικού τους που κρίνεται αναγκαίο για την
αποτελεσματικότερη εφαρμογή της σύμβασης και για το διάστημα ισχύος αυτής.

δ) Να συντάξουν δελτίο οικονομικών στοιχείων και πεπραγμένων το οποίο θα υποβάλλουν στην επιτροπή
παρακολούθησης με τη λήξη του προγράμματος.

1) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει την υποχρέωση:

α) Να χρηματοδοτήσει το Ινστιτούτο Prolepsis με το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 3 της σύμβασης.

β) Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 4.

2) Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PROLEPSIS αναλαμβάνει την υποχρέωση:

α) Να υλοποιήσει το συμφωνηθέν έργο εντός της προβλεπόμενης διάρκειας και χρηματοδότησης, με ίδια
μέσα ή αναθέτοντας σε τρίτους με κριτήριο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και τροφίμων.

β) Να συμμετέχει στη Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 4 και να παρέχει πληροφορίες και βοήθεια
στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για την εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα
σύμβαση.
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ΑΡΘΡΟ 6ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει την …/ /2020 και λήγει την 18/06/2021. Παράταση της χρονικής
διάρκειας της παρούσας σύμβασης για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών κατ’ ανώτατο, μπορεί να
γίνει μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και με σύμφωνη γνώμη των
συμβαλλομένων μερών.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΡΗΤΡΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται
ουσιώδεις στο σύνολό τους και χωρίς καμία εξαίρεση, ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και
της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει αυτομάτως στο άλλο
μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

Σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της
παρούσας, ή μη τήρησης των υποχρεώσεών των συμβαλλομένων που απορρέουν απ’ αυτή, ή σε
περίπτωση παραβάσεων αυτής, ή διαπίστωσης σημαντικών δυσλειτουργιών στην εξέλιξη
υλοποίησης του Προγράμματος, κάθε συμβαλλόμενος διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της
σύμβασης.

Για το υπαίτιο συμβαλλόμενο μέρος, πέραν του καταλογισμού της ευθύνης που του ανήκει
περιλαμβανομένων και των αντίστοιχων θετικών ζημιών, ορίζεται ποινική ρήτρα σε περίπτωση
υπαναχώρησης ή μη εκτέλεσης των όρων της παρούσας, ύψους 1% επί του συνολικού ποσού του
οικονομικού αντικειμένου του Άρθρου 3 της παρούσας. Τα ποσά που δεν επιστρέφονται
αδικαιολογήτως επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

ΑΡΘΡΟ 8

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1) Καμία τροποποίηση της σύμβασης αυτής δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από τα
συμβαλλόμενα μέρη.

2) Η μη άσκηση των δικαιωμάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος,
δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλόμενων μερών από τα δικαιώματα ή απαλλαγή από τις
υποχρεώσεις τους, ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από
αυτή τη σύμβαση.

3) Το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων επί του παραγόμενου στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης
υλικού (ενδεικτικά: διατροφολόγιο, οδηγοί, φυλλάδια ή άλλο ενημερωτικό ή/και εκπαιδευτικό υλικό) ανήκει
στο Ινστιτούτο Prolepsis. Στη δεύτερη των συμβαλλομένων παρέχεται η άδεια χρήσης αποσπασμάτων
αυτών, μετά από γραπτή ενημέρωση του Ινστιτούτου Prolepsis, για τη δημοσιοποίηση- προβολή του
προγράμματος με την υποχρέωση αναφοράς του ονόματος του Ινστιτούτου Prolepsis, ως δημιουργού. Για
κάθε άλλη χρήση, είναι απαραίτητη η προηγούμενη έγγραφη άδεια του Ινστιτούτου.

4) Τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα
προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας έναντι των κινδύνων που απορρέουν από
την επεξεργασία, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας
κοινολόγηση ή προσπέλαση, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα –ανηλίκων και μη, ειδικής κατηγορίας
και μη- που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία στο πλαίσιο της παρούσας
σύμβασης.

5) Το πρόγραμμα δεν συνδέεται – επικαλύπτεται σε οικονομικό, διαχειριστικό, λογιστικό επίπεδο με άλλο
πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από ελληνικές ή κοινοτικές πηγές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9
της Δ23/οικ. 25930/2011 (ΦΕΚ Β΄1652/9.6.2016) Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης – Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Υγείας - Οικονομικών, με θέμα «Σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα προγραμματική συμφωνία σε τέσσερα αντίτυπα, δυο
για κάθε συμβαλλόμενο, τα οποία υπογράφονται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Αποκτά δε πλήρη
ισχύ μετά την υπογραφή της. Οι αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των δύο συμβαλλομένων δια των
οποίων εγκρίνεται η υλοποίηση του έργου που αφορά η παρούσα, αποτελούν συμπληρωματικά έγγραφα
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αυτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής
Διατροφής-ΔΙΑΤΡΟΦΗ σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Περίοδος Εφαρμογής Σχολικό Έτος

2020 - 2021

Αριθμός Ωφελουμένων 2.400 μαθητές

Εκτιμώμενος αριθμός γευμάτων 265.000-275.000

Μέσο κόστος ανά μαθητή 2.22€

Α. Σίτιση 510.000€

Σάντουιτς-Πίτες-Αρτοσκευάσματα 362.000€

Φρούτα 47.000€

Γαλακτοκομικά 37.000€

Β. Διαχείριση-Διανομή γευμάτων 64.000€

Γ. Έξοδα διαχείρισης και υλοποίησης εκπαιδευτικών δράσεων 90.000€

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ»

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΗΝΑ ΛΙΝΟΥ
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Έξοδα Προσωπικού 68.500€

Δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών δράσεων 5.500€

Έξοδα αξιολόγησης (συλλογή στοιχείων επισιτιστικής ανασφάλειας και
αξιολόγησης των δράσεων, στατιστική επεξεργασία), εκτυπώσεις

ερωτηματολογίων και μηχανογράφηση

5.000€

Έξοδα Κίνησης 4.000€

Αναλώσιμα-Courier 1.000€

Έξοδα εργαστηριακών αναλύσεων και ελέγχου ποιότητας τροφίμων 2.500€

Έξοδα προώθησης, επικοινωνίας 3.500€

Σύνολο Α + Β + Γ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 600.000€
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο κ. Χρονάς ανέφερε πως “η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ» είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, του Υπουργείου Υγείας. Στο άρθρο
4 του καταστατικού της αναφέρονται οι κοινωφελείς σκοποί της εταιρείας, μεταξύ των οποίων
συγκαταλέγεται και η ανάληψη συνεργασιών με ΟΤΑ για την παροχή ανθρωπιστικής και
επισιτιστικής βοήθειας, καθώς και η οργάνωση, ενίσχυση και εκτέλεση προγραμμάτων στον
τομέα της κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, αλλά και της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Κατόπιν των ανωτέρω δήλωσε πως, ως παράταξη:
 “Από θέση αρχών δεν συμφωνούν με την συνεργασία των δημόσιων φορέων με ΜΚΟ.
 Δεν αντιλαμβάνονται, γιατί δεν μπορεί να οργανωθεί δημόσια υπηρεσία με αυτή την

αποστολή”.
Σε αυτή την βάση, καταψηφίζουν την εισήγηση.

Ταυτόχρονα, ζητούν από την Κυβέρνηση και το Υπουργείο, “στις δοσμένες συνθήκες
οικονομικής ανέχειας χιλιάδων λαϊκών οικογενειών, να γενικευθεί το πρόγραμμα Σίτισης και
Προώθησης Υγιεινής Διατροφής σε όλους τους μαθητές των σχολείων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”.

Η κα Μπατζελή ανέφερε πως “το θέμα διατροφής στα σχολεία και οι νέες καταναλωτικές
συνήθειες υγιεινής διατροφής τους βρίσκει σύμφωνους ως θέμα πολιτικής επιλογής και μια
πράξη, την οποία η Περιφέρεια πρέπει να προτάξει. Ένα εισηγητικό σημείωμα για την εφαρμογή
του προγράμματος αυτού από τον κ. Τσελά εξηγεί τα αποτελέσματα των προηγούμενων
προγραμμάτων”. Δεν θεωρεί, ωστόσο, ότι αναγκαίος στόχος είναι να συνεχίσουν μονομερώς
αυτά τα προγράμματα.

Όσον αφορά στην επισιτιστική βοήθεια, δήλωσε πως “αυτή γίνεται και από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης με ειδικά ετήσια προγράμματα, στα οποία μπαίνουν οι Περιφέρειες.
Υπάρχει εθνικός και ευρωπαϊκός κανονισμός, που η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν
χρησιμοποιεί και δεν συνδυάζει με το πρόγραμμα διατροφής”. Εκτιμά ότι “θα έπρεπε να έχουν
μια πληρέστατη εισήγηση απολογισμού από την εταιρεία και όχι από τον κ. Τσελά, για να
γνωρίζουν την πορεία. Είναι σκόπιμο να επανεξετάσουν μαζί με τα μαθητικά δρομολόγια την
επισίτιση των παιδιών συνολικά και να έρθει με διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις μια
παρόμοια σύμβαση, εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι”.

Κάνοντας λόγο, λοιπόν, “όχι για επέκταση τέτοιων προγραμμάτων, αλλά για απόκτηση
από πλευράς Περιφέρειας επισιτιστικής πολιτικής μαθητών σχολείων Α’θμιας και Β’θμιας
εκπαίδευσης”, η κα Μπατζελή δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό.

Ο κ. Δούρος αναφέρθηκε στο σοβαρό πρόβλημα διατροφής των παιδιών τόσο σε Α’θμια
όσο και σε Β’θμια εκπαίδευση, δηλώνοντας ότι ψηφίζει λευκό σε αυτό το θέμα. Θα πρέπει,
ωστόσο, “να γίνει μια σοβαρή συζήτηση όχι μόνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και για
το πώς μπορεί η Περιφέρεια να βοηθήσει στη διατροφή, στη σίτιση των παιδιών σε συνεργασία
με το Υπουργείο Εργασίας, Να υπάρξει μια συνεργασία της Περιφέρειας για την συνολική σίτιση

Περιγραφή Από Έως

Σίτιση (παροχή γεύματος) ……/ /2020 11/06/2021

Διαχείριση έργου

Οργάνωση και υλοποίηση
εκπαιδευτικών δράσεων

……/ /2020 18/06/2021
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των παιδιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε πως “όλα όσα ακούστηκαν είναι προς την σωστή
κατεύθυνση. Υπάρχει πλέον η αναγκαιότητα για σίτιση πολύ περισσοτέρων παιδιών, καθώς λόγω
της οικονομικής και υγειονομικής κρίσης ο αριθμός των παιδιών που στερούνται ακόμη και της
βασικής διατροφής έχει αυξηθεί κατά πολύ. Ο απολογισμός, που είχαν ζητήσει σε προηγούμενη
συζήτηση, ήρθε με το εισηγητικό του κ. Τσελά, αλλά δεν είναι στην κατεύθυνση την οποία είχαν
προσδιορίσει με βάση τις τοποθετήσεις τους”.

Αυτό που θέλησε, επίσης, να σημειώσει είναι ότι “πραγματικά χρειάζεται μια γενναία
κοινωνική πολιτική από την πλευρά και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και της Περιφέρειας.
Υπάρχει μεγάλο πεδίο δράσης, το είχαν αναδείξει και με την συζήτηση για τον προϋπολογισμό
ότι θα πρέπει να υπάρχει μια γενναία χρηματοδότηση στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, είτε
αφορά την σίτιση των παιδιών, είτε αφορά την φροντίδα κοινωνικά ευάλωτων ομάδων κ.ο.κ. Άρα
σήμερα, αν καταψηφίσουν αυτή τη συνεργασία, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι κατά έστω και μιας
συνολικής δράσης για την κοινωνική πολιτική. Από την άλλη, αν το ψηφίσουν, θα είναι η
νομιμοποίηση μιας λογικής που θα είναι ένα σοβαρό μέτρο αντιμετώπισης ενός μεγάλου
τεράστιου προβλήματος, όπως ειπώθηκε από την πλευρά των προηγούμενων συναδέλφων”.

Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε ότι ως παράταξη ψηφίζουν λευκό. Όχι
για να αποποιηθούν την ευθύνη τους απέναντι σε μια απαίτηση να υπάρξει μια γενναία
χρηματοδότηση στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, αλλά για να πουν στην περιφερειακή
πλειοψηφία ότι θα πρέπει να αναθεωρήσει και να επανεξετάσει το ζήτημα αυτό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Ι. Εγκρίνει το ανωτέρω σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας και του «Ινστιτούτου Prolepsis», για το έργο: «Εφαρμογή του Προγράμματος
Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής - “ΔΙΑΤΡΟΦΗ” σε μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το σχολικό έτος 2020 –
2021.

ΙΙ. Ορίζει κοινή τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, με προτεινόμενα
μέλη από την πλευρά της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την Προϊσταμένη της Δ/νσης
Κοινωνικής Μέριμνας, κ. Φλώρου Χρυσούλα, με αναπληρωτή της τον κο Φώτιο Παπαευσταθίου,
υπάλληλο της Δ/νσης Διοίκησης, και την κα Παναγιώτα Κοντογιάννη, Προϊσταμένη του τμήματος
Κοινωνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με
αναπληρώτριά της την κα Ευαγγελία Ντουλάκη, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1398

Σε αυτό το σημείο η κα Μπατζελή ζήτησε να μάθει, “εάν οι παρατηρήσεις που γίνονται σε
κάθε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκεντρώνονται από τον Πρόεδρο και
διοχετεύονται στη συνέχεια στις υπηρεσίες ή στον Εκτελεστικό Γραμματέα”.

Ο κ. Τασιός διαβεβαίωσε ότι σημειώνονται όλες οι παρατηρήσεις και οι ειδικές αναφορές
για τα μαθητικά δρομολόγια, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια να γίνονται ενιαίες εισηγήσεις τόσο
για τους διαγωνισμούς των τεχνικών υπηρεσιών, όσο και για τις αποφάσεις των εκτάκτων
αναγκών και των εξειδικεύσεων πίστωσης.

Ο κ. Δούρος επισήμανε ότι “δεν έχει ζήτημα όσον αφορά στις υπηρεσίες. Δεν τίθεται
εμπιστοσύνης στα υπηρεσιακά στελέχη. Έχει να κάνει με την εξέλιξη μιας συζήτησης, το πώς
τίθεται ένα ζήτημα από την Περιφερειακή Αρχή, όπως τα μαθητικά δρομολόγια”.

Δήλωσε ότι, “όταν θα κάνουν μια συζήτηση, αυτή θα είναι συνολική και τεκμηριωμένη κι
έτσι σκοπεύουν να κινηθούν και τα επόμενα χρόνια”.

Ομοίως, οι κ.κ. Χρονάς και Αναγνωστάκης δήλωσαν ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής
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στέκονται καλόπιστα απέναντι στα υπηρεσιακά στελέχη και πολλές φορές έχουν αναγνωρίσει
την προσπάθεια που καταβάλλουν. Ζητούν απλά να υπάρχει μια ομοιομορφία στην
αντιμετώπιση των μαθητικών δρομολογίων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, αναζητώντας
συγχρόνως μια πολιτική λύση, για να είναι και αυτοί αποτελεσματικότεροι στη διαχείριση
ευθύνης, όπως ειπώθηκε και από τον κ. Δούρο.

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 Ιππολύτη Μπαλκούρα

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Μαρία Αναγνώστου

Χρήστος Δούρος

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Κατερίνα Μπατζελή

Αναστάσιος Χρονάς

Άννα Καρύκα
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