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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 1ης Δεκεμβρίου 2020
Αριθμός Πρακτικού 44

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 1 Δεκεμβρίου 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.)252077/1882/27-11-2020 πρόσκλησης,που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη
της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή κλήθηκε να
αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 43/24-11-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2020,Π.Ε.Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους
2020 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2020,Π.Ε.Φωκίδας.
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ΘΕΜΑ 4ο:Α.«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε.
Φθιώτιδας, έτους 2020».
Β.«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή
υπηρεσιών Π.Ε.Φθιώτιδας, έτους 2020».

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της
Π.Ε. Εύβοιας, σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων
έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες
χειμερινής περιόδου 2021 στα όρια του Δήμου Αγράφων» της Π.Ε.Ευρυτανίας, και κατακύρωση
των διαφόρων τμημάτων της σύμβασης στους προσωρινούς αναδόχους.

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
στην Π.Ε.Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση: α) πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς
ανοικτού διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των κτιρίων της ΠΕΒ για δύο
έτη» β) ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και γ) τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο
επόμενο στάδιο της κατακύρωσης,προϋπολογισμού 188.092,82 € με ΦΠΑ,Π.Ε.Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του συνοπτικού διαγωνισμού
για την παροχή:«Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» στο πλαίσιο της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια
Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», συνολικού
προϋπολογισμού 74.276,00€ με ΦΠΑ ,(Αριθμ. Διακήρυξης 18/238060/7126/10-11-2020).

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση απευθείας ανάθεσης κατεπειγουσών υπηρεσιών κατ’ οίκον διανομής
τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στους ωφελούμενους του Προγράμματος
Τ.Ε.Β.Α. των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φωκίδας
εξαιτίας έκτακτων αναγκών λόγω covid-19» , προϋπολογισμού 35.536,00€ με ΦΠΑ, με την
διαδικασία της παραγρ 2γ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση του 2ου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων
Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό
συνοπτικό δημόσιο διαγωνισμό για το έργο:«Προμήθεια και Μεταφορά Αντιπαγετικού Άλατος
2020»,Π.Ε.Φωκίδας ,συνολικού προϋπολογισμού 73.999,84 € με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ, 12ο:Έγκριση χορήγησης παράτασης της σύμβασης με αριθμ. 8049/2019, για την
«Προμήθεια άλατος περιόδου 2019-2020 για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος στην Φθιώτιδα».
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και
ποταμών κεντρικής Εύβοιας για τα έτη 2020 και 2021», προϋπολογισμού 800.000,00 € με
ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και
ποταμών βόρειας Εύβοιας για τα έτη 2020 και 2021», προϋπολογισμού 800.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 92342 του υποέργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δ. Χαλκιδέων-
Β Φάση» του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας»,προϋπολογισμού 1.200.000,00
€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση της σύμβασης του έργου:
«Αποκατάσταση κοίτης και αναχωμάτων ρέματος “Σπαρτιατικού”, περιοχής Αχλαδίου
Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 45.000,00 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:«Αποκατάσταση καταστροφής λόγω
καθίζησης οδοστρώματος και διαμόρφωσης πρανών στην οδό που συνδέει τον Αγ.Κωνσταντίνο
με τον οικισμό Αγνάντης από: Χ αρχή=400116, Ψαρχή=4289469 έως Χ πέρας =402486, Ψ
πέρας = 4285258»,προϋπολογισμού 560.000,00 με ΦΠΑ, Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση τροποποίησης πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου
2014ΕΠ56600003 «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε.Βοιωτίας » της ΣΑΕΠ 566 .

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση-Κατασκευή Τεχνικών
Οδικού Δικτύου Πετράλωνα-Βράχα», και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, προϋπολογισμού
63.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο :«Τεχνικά-Ασφαλτόστρωση Οδικού
Δικτύου Νέου Αργυρίου-Όρια Νομού-Γέφυρα Αυλακίου»,και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου,
προϋπολογισμού 495.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση
οδοστρώματος και τεχνικών έργων των ορεινών τμημάτων της επαρχιακής οδού 11 και της
εθνικής οδού Λιδωρικίου-Ευπαλίου (ΕΟ48)»,προϋπολογισμού 1.800.000,00 € με
ΦΠΑ ,Π.Ε.Φωκίδας.
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ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 22ο: Ενεργοποίηση ποινικής ρήτρας για τη μη τήρηση των όρων της με αρ. πρωτ.:
261172/7411/12-11-2018 (ΑΔΑΜ 18PRΟC003986259) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για διενέργεια διαπραγμάτευσης στις 23/11/2018, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών της Π.Ε.Εύβοιας, τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, και την εκτέλεση του
δρομολογίου 460 «Κοκκινομηλιά – Ιστιαία & επιστρ.» από τον ανάδοχο Καραγκούνη Παναγιώτη.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση των πρακτικών 7.1 και 7.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών της 07/2020 με αρ. πρωτ. 213747/6438/14-10-2020 Πρόσκλησης για
την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ έως 4 ΘΕΣΕΩΝ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020
(20PROC006792296 2020-06-01) διακήρυξης μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.)
για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων της 04/2020 με αρ.
πρωτ. 147584/4385/24-07-2020 πρόσκλησης «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για τρία
σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023, με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού
προϋπολογισμού 2.846.003,73 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων
προαίρεσης».

ΘΕΜΑ 24ο:Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της
96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας &
Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για
τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023».

ΘΕΜΑ 25ο:Καταργήσεις-Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της
Π.Ε.Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2020-2021,(4η κατάσταση).

ΘΕΜΑ 26ο:Κατάργηση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Ειδικής Αγωγής της Π.Ε.Φθιώτιδας
και δημοπράτηση νέου κατόπιν επανασχεδιασμού του.

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση προκήρυξης νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών
μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Φωκίδας, για το σχολικό
έτος 2020-2021.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 28ο: Α.Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της
Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδος, για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «Αποκατάσταση του Ιερού
Ναού Αγίας Παρασκευής Χαλκίδας, Π.Ε. Εύβοιας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και Κ.Ε.
2020ΕΠ06600011.
Β.Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της.
Γ.Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
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ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης (παράταση προθεσμίας) της Προγραμματικής
Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Δήμο Θηβαίων, για την εκτέλεση του έργου
της ΣΑΕΠ766 με ΚΑ: 2017ΕΠ76600024 και τίτλο «Βελτίωση και αναβάθμιση πλατείας Ταχίου
δήμου Θηβαίων».

ΘΕΜΑ 30ο:Α.Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το έργο της
ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: “Άρση ετοιμορροπίας του Κάστρου των Φύλλων”, Π.Ε. Ευβοίας, Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας» και Κ.Ε. 2019ΕΠ06600025.
Β.Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της.
Γ.Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, κλάδου ΔΕ Νοσηλευτών,
διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση του νέου κύματος της πανδημίας COVID19 για
τις ανάγκες της Π.Ε.Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας έως και 18/3/2021, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και
επειγουσών αναγκών λόγω εκτεταμένων ζημιών από πλημμύρες, στην Αυτοτελή Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας Π.Στ.Ε.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 33ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης,σχετικά
με την από 2 Αυγούστου 2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 176331/9942/02-08-2019, αίτηση
του κ. Προβόπουλου για εξωδικαστικό συμβιβασμό και κατάργηση της δίκης που αφορά την
εκτέλεση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ”.

ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση του από 19 Νοεμβρίου 2020 αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού της
εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ».

ΘΕΜΑ 35ο:Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ.(Οικ.)246108/1010/20.11.2020 Απόφασης
Περιφερειάρχη περί διορισμού Δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης, σχετικά με το
από 19 Νοεμβρίου 2020 αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού της εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ».

ΘΕΜΑ 36ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης, σχετικά
με το από 1 Οκτωβρίου 2020 αίτημα για ενδοδικαστική επίλυση διαφοράς που έχει ανακύψει με
την κοινοπραξία με την επωνυμία “Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ - ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. - ΑΤΤΙΚΗ
ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.”.
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ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 244700/917/19-11-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων από την 18/9/2020).

ΘΕΜΑ 38ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ.249193/930/25-11-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων από την 18/9/2020 )

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 244870/746/19-11-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

ΘΕΜΑ 40ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»,
χρήση 2020 της Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 41ο:Έγκριση μητρώου διαπιστευμένων εργαστηρίων διενέργειας δειγματοληψιών ή/και
μετρήσεων για την αντιμετώπιση Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης σε βιομηχανικές
εγκαταστάσεις που εντάσσονται στην κατηγορία “SEVESO”, και αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών εξαιτίας Ατυχημάτων κατά την Οδική και Σιδηροδρομική Μεταφορά Επικινδύνων
Εμπορευμάτων σύμφωνα με τους Κανονισμούς “ADR/RID”.

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).
Η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”,
και συμμετείχαν ως εξής :
Μέσω της εφαρμογής “e-presence” συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος/Αντιπεριφερειάρχης
κ.Αριστείδης Τασιός ,ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Βουρδάνος και τα μέλη κ.κ. Αικατερίνη
Καλαντζή, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Μαρία Αναγνώστου, Χρήστος Δούρος,Βασίλειος
Σιαλμάς,Δημήτριος Αναγνωστάκης,Αναστάσιος Χρονάς και το αναπληρωματικό μέλος ,Νικόλαος
Μπέτσιος ο οποίος αναπλήρωνε την κα Μπατζελή.

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
1.Ο κ. Κωνσταντίνος Γαλάνης,Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Αθλητισμού.
2.Ο κ. Ηλίας Κυρμανίδης,Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Στερεάς Ελλάδας.
3.Ο κ. Ιωάννης Καρνάβας ,Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων Εσωτερικής

Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.,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.Ο κ.Σταύρος Τσελάς, Γενικός Δ/ντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε.,
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”.

7.Η κα Βασιλική Παλαιολόγου Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικού και
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Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Ε.Φθιώτιδας,με φυσική παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων.
8.Η κα Αγλαΐα Μέγκου,Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.

Φωκίδας ,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
9.Η κα Ζωή Κολοβού Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της

Π.Ε.Βοιωτίας,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
Χρέη γραμματέα άσκησε η Ουρανία Ντριβαλά του Κωνσταντίνου, κλάδου Δ.Ε.Διοικητικού-

Λογιστικού,με Βαθμό Γ’, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,με την αριθμ. πρωτ. οικ.62177/1122/23-
03-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας.

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

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Αντιπρόεδρος αναφέρθηκε στις δηλώσεις/προτάσεις που
κατέθεσαν ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής οι Παρατάξεις:«Λαϊκή Συσπείρωση»,«Πατρίδα
μας η Στερεά»,«Στερεά Υπεροχής»«Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση Απ. Γκλέτσος»,οι
οποίες αποτελούν τις προ ημερησίας διάταξης προτάσεις τους και είναι οι κάτωθι με την σειρά
που πήραν το λόγο και τοποθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης:

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.
Πολιτική επικαιρότητα.

Ο λαός στενάζει απροστάτευτος από την πανδημία, αλλά η κυβέρνηση την αξιοποιεί για νέες
αντιλαϊκές ανατροπές και μέτρα στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων.
Νοσοκομεία και υγειονομικοί καταρρέουν από τις τεράστιες ελλείψεις, όμως η κυβέρνηση
πετσοκόβει άλλα 600 εκατ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για την Υγεία και αρνείται
ακόμα και τώρα να επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα.
Απαντοχή για την εργατική - λαϊκή οικογένεια οι προτάσεις του Κ.Κ.Ε για
1. Χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης 600 ευρώ σε όλους τους εγγεγραμμένους
ανέργους του ΟΑΕΔ και στους αυτοαπασχολούμενους που δικαιούνται το βοήθημα ανεργίας
2. Καταβολή ολόκληρου του Δώρου Χριστουγέννων για τους εργαζόμενους που βρίσκονται
σε αναστολή σύμβασης ή έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία»
3. Επαναφορά και καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης (Δώρο Χριστουγέννων
και Πάσχα) σε εργαζόμενους και συνταξιούχους
Υπογραμμίζουμε σε όλους τους τόνους…..Οι αγώνες και οι διεκδικήσεις δεν μπαίνουν στο
γύψο.... Ο αυταρχισμός και η καταστολή δεν θα περάσουν.

Ειδικότερα ζητήματα.
Στην διάρκεια των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, πολλές φορές, έχουν τεθεί
διάφορα ζητήματα, που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα της Περιφέρειας και
συνεπώς πρέπει να είναι αντικείμενο των συνεδριάσεων της.
Δυστυχώς, όμως, μένουμε στις γενικολογίες, που φυσικά, δεν οδηγούν πουθενά…..

Δεν ξέρουμε τίποτε για την πρόθεση σας σε σχέση με τις προτάσεις….
1. Συζήτηση για τις καταγραμμένες ανάγκες της Στερεάς Ελλάδας σε έργα και υπηρεσίες…..

Για την ιεράρχηση τους και τις σκέψεις που υπάρχουν σχετικά με την αντιμετώπιση
τους….. Με εισήγηση του κ. Περιφερειάρχη.
Προτείνουμε ειδικές συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για κάθε Περιφερειακή
Ενότητα, όπου, με την παρουσία των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων, θα
καταγραφούν οι υπάρχουσες εκκρεμότητες σε υπηρεσίες και έργα και θα διατυπωθούν
προτάσεις για την αντιμετώπιση τους.

2. Έλεγχος του διαμορφωμένου σχήματος των μαθητικών δρομολογίων με την αποστολή
πινάκων στην Οικονομική Επιτροπή…. Ο ένας πίνακας θα δείχνει την κατανομή των
μαθητών της κάθε βαθμίδας ανάλογα με τον τόπο κατοικία τους, ο δεύτερος πίνακας τις
υφιστάμενες σχολικές μονάδες και ο τρίτος τα μαθητικά δρομολόγια που ισχύουν σήμερα
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με το κόστος ενός εκάστου…..Μέχρι τις 15/12/2020.
3. Άμεσα, να συνταχθεί αναφορά στα τεχνικά μέσα που διαθέτει η κάθε Περιφερειακή

Ενότητα, συνοδευόμενη από πίνακες μηχανημάτων που λειτουργούν, μηχανημάτων σε
αχρηστία και μόνιμου προσωπικού που διαθέτει άδεια λειτουργίας τέτοιων
μηχανημάτων….. προκειμένου η Οικονομική Επιτροπή να συμβάλει με την γνώμη της
στην ορθολογική αξιοποίηση τους.

4. Με ειδική εγκύκλιο να ενημερωθούν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες πως σε κάθε έκτακτη
ανάγκη που έρχεται στην Οικονομική Επιτροπή για έγκριση κρίνεται σκόπιμο το αίτημα
να συνοδεύεται από τεχνική έκθεση με συγκεκριμένη αναφορά στον τόπο που έγινε
παρέμβαση…. στην περιγραφή της παρέμβασης και τον επιβλέποντα…. Στον αριθμό
εργατών και μηχανημάτων που χρησιμοποιήθηκαν.
Η τεχνική έκθεση πρέπει να συντάσσεται στον συντομότερο δυνατό χρόνο, ώστε να
διασφαλίζεται η δυνατότητα ελέγχου.
Προτείνουμε, επίσης, να ζητηθεί από τις υπηρεσίες η γνώμη τους για τυχόν μέτρα που θα
μπορούσαν να διευκολύνουν την σύνδεση τους με την Οικονομική Επιτροπή και την
αποτελεσματικότητα της.

Σε αυτή την βάση ζητάμε να τεθούν στην κρίση της Οικονομικής Επιτροπής και φυσικά να
ληφθεί συγκεκριμένη απόφαση.

********************************
O Προεδρεύων ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με το ζήτημα αναφοράς στα τεχνικά μέσα που
διαθέτει η κάθε Περιφερειακή Ενότητα συνοδευόμενη από πίνακες μηχανημάτων ,οχημάτων και
οδηγών ,ότι έχει ήδη ζητήσει τη συγκέντρωση όλων αυτών των στοιχείων από τις υπηρεσίες
των Π.Ε.,για να υπάρξει συλλογική εικόνα του στόλου.Συμπλήρωσε ότι τα περισσότερα στοιχεία
έχουν ήδη συγκεντρωθεί ούτως ώστε άμεσα να προσκομιστούν σε επόμενες συνεδριάσεις της
Ο.Ε.

O κ. Μπέτσιος αναφορικά με τα προ ημερήσιας θέματα που έθεσε η παράταξη Λαϊκή
Συσπείρωση είπε τα ακόλουθα :
“Συμφωνούμε με τα θέματα που κατέθεσε ο κ. Χρονάς και η Λαϊκή Συσπείρωση. Αρκετά από
αυτά, έχουν προταθεί και από τη δική μας παράταξη τόσο στο Π.Σ. όσο και στην Ο.Ε.
Είναι σοβαρά θέματα που η περιφερειακή αρχή πρέπει να τα αντιμετωπίσει με τη δέουσα
προσοχή, κάτι που ως τώρα δεν έχει γίνει. Είναι ανάγκη να συζητηθούν στα συλλογικά όργανα
με στόχο, την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της περιφέρειας, την παροχή βέλτιστων
υπηρεσιών προς τους πολίτες, τη διαφάνεια, και εντέλει την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής
μας”.

«Στερεά Υπεροχής»

O κ. Αναγνωστάκης αναφορικά με τα ζητήματα που έθεσε ο κ. Χρονάς τόνισε ότι έχουν
επανειλημμένα συζητηθεί στην Ο.Ε. και ότι έχουν υπάρξει αντίστοιχες δεσμεύσεις από την
Περιφερειακή Αρχή .
Πιο συγκεκριμένα, υπενθύμισε τις δεσμεύσεις της Π.Α., αναφορικά με τις καταγεγραμμένες
ανάγκες της Στερεάς Ελλάδας σε έργα και υπηρεσίες, να δοθούν τα στοιχεία στην Ο.Ε. και να
γίνουν ανά Π.Ε. οι συζητήσεις με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης
εικόνα των αναγκών κάθε Περιφερειακής Ενότητας.
Για το ζήτημα των μαθητικών δρομολογίων ανέφερε, ότι όλες οι παρατάξεις έχουν ζητήσει μια
στοχευμένη συζήτηση, για να μπορέσουν να διορθωθούν οι αδυναμίες του συστήματος.
Πρόσθεσε επίσης :
«Δυστυχώς όλα τα ζητήματα στα οποία αναφέρθηκε η Λαϊκή Συσπείρωση, έχουν παραπεμφθεί
στις καλένδες. Είναι γνωστό, ότι οι παρατάξεις της μειοψηφίας έχουν στηρίξει αυτές τις προτάσεις.
Εμείς έχουμε πει και θα το επαναλάβουμε και σε αυτή τη συνεδρίαση, ότι υιοθετούμε και
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στηρίζουμε αυτές τις προτάσεις. Παροτρύνουμε να γίνουν αποδεκτές και από την περιφερειακή
αρχή, για το καλό της λειτουργίας της Ο.Ε., που έχει μετατραπεί σε υπερόργανο της Περιφέρειας
μετά τις «πραξικοπηματικές» διαδικασίες που ακολούθησε το ΥΠΕΣ αποδυναμώνοντας το Π.Σ.
και ενισχύοντας τις πλειοψηφίες στα Δημοτικά και στα Περιφερειακά Συμβούλια ,κάτι που μας
βρίσκει αντίθετους.
Τέλος, ζητάμε από εσάς να έχουμε πλήρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση, για τα θέματα που
εισάγονται προς συζήτηση στην οικονομική επιτροπή».

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

“ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ Η ΣΤΕΡΕΑ”

Θέμα: Συνεργασία και έγκριση Τεχνικών Μελετών μεταξύ των υπηρεσιών για έγκριση
τους από Ο.Ε., όπως «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ»
Εισηγητές:
Κατερίνα Μπατζελή, επικεφαλής παράταξης «πατρίδα μας η Στερεά»
Μπέτσιος Νίκος, αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Με την από 21/07/2020, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας Πρακτικό 27, θέμα 27 (ΑΔΑ: ΩΔΨ07ΛΗ-Θ7Θ την) έγινε δημοπράτηση του
υποέργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Υ -
Β’ ΦΑΣΗ»: Κατασκευή τμήματος της Λεωφόρου Παπανδρέου στην Συνοικία Ζ' του Δήμου
Χαλκιδέων από την Χ.Θ. 0+832,31 έως την Χ.Θ. 1+260,00 με αριθμό 202 και της παράπλευρης
οδού με αριθμό 232, που αποτελεί τμήμα της Εθνικής οδού υπ’ αρ. 77 Χαλκίδας-Ιστιαίας-
Αιδηψού, του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ»
Σχετικά με την κατασκευή του ανωτέρω τμήματος του υποέργου που αφορά τις παρεμβάσεις
στη Λ. Ποδειδώνος έχουμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:
1. Από έγγραφα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας(Αρ. Πρωτ. 3375/181154/7-11-18)
και της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ13) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
(Αρ. πρωτ. Δ.Ο.Υ.: 6034 Π.Ε./Φ.252/25-1-2019),εκφράζονται σοβαρές επιφυλάξεις για την
ασφάλεια της οδού και προτείνουν τους τρόπους αντιμετώπισης του θέματος.

2. Οι μελέτες δεν έχουν τις απαραίτητες εγκρίσεις από το Γενικό Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης ο οποίος τις εκδίδει και δημοσιεύονται στο ΦΕΚ. Υπάρχει ο κίνδυνος να
ξεκινήσει να κατασκευάζεται ένα έργο οδοποιίας στο Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο, ως
συντήρηση οδού, χωρίς εγκρίσεις.

3. Έχει ανακηρυχθεί ο ανάδοχος και από στιγμή σε στιγμή θα υπογραφεί και η σύμβαση
κατασκευής, (θέμα 15)

Επισημαίνοντας ότι το έργο έχει προκηρυχθεί συνολικά στην εθνική οδό 77 σε
συνδυασμό με την παράπλευρη οδό για την διασφάλιση της κυκλοφορικής κίνησης, με
την στροφή Τσεκούρα ιδιαίτερα επικίνδυνη για τους πολίτες.
Είναι θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει για το τρόπο με τον οποίο ελέγχονται οι
εισηγήσεις ,υπάρχει πληρότητα εισηγήσεων των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας
και ευρύτητα στην λήψη αποφάσεων της ΟΕ.

Ερωτάται:
1. Ποιες υπηρεσίες έκαναν την μελέτη του εν λόγω έργου, διότι βάση της απάντησης της

Δημάρχου την έχουν κάνει οι ΤΥ του Δήμου. Υπάρχει έγκριση της κυκλοφοριακής
μελέτης προτεινόμενη από το ΔΣ Χαλκιδέων το 2018 ,από τον Γενικό Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης ώστε η μελέτη του Δήμου να είναι έγκυρη και συμβατή με τον ΚΟΚ;

2. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες της ΠΕ «φαίνεται» ότι έχουν εγκρίνει τις μελέτες του Δήμου διότι
οι προκηρύξεις γίνονται εκ μέρους τους. Έχουν γνώση των παρατηρήσεων του
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Υπουργείου σε απάντηση έγγραφου της Αποκεντρωμένης που αμφισβητεί τον
σχεδιασμό του έργου; Αν ναι ,γιατί δεν ενημέρωσαν εγκαίρως την ΟΕ πριν την λήψη
απόφασης της; Πως έλαβε απόφαση η ΟΕ χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθούν οι
Τεχνικές προδιαγραφές του έργου; Θέλουμε την μελέτη και την τοποθέτηση των
αρμόδιων υπηρεσιών. Ποιοι έχουν την ευθύνη της διαχείρισης του έργου αυτού που
σχετίζεται με την ασφάλεια των πολιτών μας και την διαφάνεια των διαδικασιών λήψης
αποφάσεων και υλοποίησης έργων υποδομών.

3. Πως μπορεί να προχωρήσει έργο χωρίς την έγκριση από Γενικό Γραμματέα. Η μελέτη θα
λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών; Όπως
πχ ολοκληρωμένη μελέτη κυκλοφοριακής ασφάλειας, σήμανση, άρθρο 52 του ΚΟΚ, με
εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα.

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

O κ. Αναγνωστάκης αναφορικά με το ζήτημα που έθεσε η παράταξη «Πατρίδα μας η Στερεά»
δια μέσου του κ. Μπέτσιου , διατύπωσε τα εξής:
«Το συγκεκριμένο έργο, είναι μια αναγκαία και χρήσιμη παρέμβαση. Προφανώς θα πρέπει να
γίνει με όρους ασφάλειας, λειτουργικότητας αλλά πάνω από όλα νομιμότητας. Περιμένω με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις απαντήσεις σας και επιφυλάσσομαι».

O κ. Μπέτσιος έκανε μία σύντομη δήλωση για τα παραπάνω θέματα λέγοντας :
«Δεν είναι τυπικό αυτό το θέμα. Είναι βαθύτερα πολιτικό και ουσιαστικό. Έχει να κάνει με την
διαφάνεια για την καλύτερη λειτουργία της Περιφέρειας και την καλύτερη παροχή υπηρεσιών
προς τους πολίτες . Ειλικρινά σας μιλάω με την όποια εμπειρία έχω στην αυτοδιοίκηση και στα
κοινά , είναι μια οικονομική επιτροπή στην οποία έχουμε καταθέσει πάρα πολλές προτάσεις από
όλες τις παρατάξεις ,θα βοηθήσουν την Περιφέρεια. Στόχος όλων είναι η βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες».

Οκ.Παπαναστασίου,Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε, ζήτησε να διερευνήσει το
θέμα και δεσμεύτηκε να απαντήσει γραπτώς επί των ερωτημάτων εντός των επόμενων ημερών.

*************************************
«Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση Απ. Γκλέτσος»

Ο κ. Δούρος αναφορικά με τα θέματα που τέθηκαν προ ημερήσιας διάταξης τόνισε ότι η
παράταξή του έχει ζητήσει επανειλημμένως την διεξαγωγή συζήτησης σε περιφερειακό επίπεδο
ανά Περιφερειακή Ενότητα για τα θέματα των έργων προτεραιοτήτων.Επίσης, υπενθύμισε το
γεγονός ότι η παράταξή του έχει ζητήσει ενημέρωση σχετικά με έργα που εκκρεμούν,πότε
ξεκίνησαν,πότε τελειώνουν,τα χρήματα που έχουν διατεθεί για αυτά τα έργα,ούτως ώστε να
υπάρχει μια συνολική εικόνα.
Στη συνέχεια έκανε μία σύντομη ενημέρωση αναφορικά με την συνεδρίαση της
ΕΝΠΕ.Αναφέρθηκε στη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε σχετικά με τις αλλαγές που
αφορούν το νόμο 4412 .
Επεσήμανε ότι υπάρχει η έκθεση “Πισσαρίδη” που έχει κατατεθεί και η οποία αναφέρεται σε
ζητήματα όπως η εποπτεία του κράτους ως προς τη διαχείριση των πόρων της τοπικής
αυτοδιοίκησης ,που θα εξετάζει όχι μόνο ζητήματα νομιμότητας αλλά και αποτελεσματικότητας,
ολοκλήρωσης των έργων.
Πρόσθεσε ότι τέθηκε το θέμα για την ταχεία ολοκλήρωση των τμημάτων και των δασικών
χαρτών με την βοήθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης στην διαδικασία.
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Αναφέρθηκε στο ζήτημα μεταφοράς των αρμοδιοτήτων εκπαίδευσης και χωροταξίας στην
Περιφέρεια όχι μόνο όσον αφορά τις υποδομές αλλά και την πρόσληψη προσωπικού .
Τέλος,ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με άλλα ζητήματα που αναφέρονται ,όπως τις περιορισμένες
αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα συγκριτικά με τις ευρωπαϊκές χώρες ,τον
διαχωρισμό των ευθυνών των Δήμων από τις Περιφέρειες.
Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του είπε :
«Είναι ζητήματα που απασχολούν,θα πρέπει να κατατεθούν ,να συζητηθούν σε περιφερειακό
επίπεδο. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει ξεχωριστό Π.Σ. το οποίο θα συζητήσει τις αλλαγές του
νόμου 4412 ο οποίος είναι για διαβούλευση ,έτσι ώστε να μην δούμε ένα νόμο και εμείς μετά να
κάνουμε συζητήσεις για ζητήματα που έχουν προαποφασιστεί και έχουν ψηφιστεί.Την άλλη
εβδομάδα θα έχουμε συνεδρίαση της ΕΝΠΕ για τέτοια θέματα, η επιτροπή υποδομών , η
επιτροπή διαφάνειας θα καταθέσουν προτάσεις για το πώς θα πρέπει να γίνουν οι αλλαγές του
νόμου».

Ο Προεδρεύων κλείνοντας τη συζήτηση με τα προ ημερήσιας διάταξης θέματα ενημέρωσε τα
μέλη σχετικά με εκκρεμότητες που υπήρχαν από προηγούμενες συνεδριάσεις και
συμπλήρωσε:«Για την μεταφορά μαθητών έχει γίνει η συνεδρίαση,προφανώς δεν έχουν
καλυφθεί τα μέλη της Ο.Ε.Η διαδικασία των μαθητικών δρομολογίων είναι σε εξέλιξη για αυτό
παρίστανται και υπηρεσιακοί παράγοντες ,να δώσουν και επιμέρους εξηγήσεις ανά Περιφερειακή
Ενότητα. Για τα υπόλοιπα ζητήματα όπως είπε και ο κ. Μπέτσιος οι προτάσεις είναι χρήσιμες
είναι μια παραγωγική Ο.Ε.,θα συμφωνήσω και εγώ ».

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

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 43/24-11-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 43/24-11-2020 πρακτικό συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1613

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2020,Π.Ε.Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 248724/6439/24-
11-2020 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
Α) Εγκρίνει εξειδίκευση για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών που
πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2020, ως κατωτέρω:
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Σ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΚΕ
ΚΡΙΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ
ΕiΣ ΕΤΟΥΣ
2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Πληρωμή δαπάνης για
αγορά και παροχή
υπηρεσίας για κάλυψη
των εκδηλώσεων των
εορτών των
Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς.
(Προμήθεια δώρων για
τα παιδιά των ειδικών
σχολείων και άλλων
ειδικών κατηγορειών,
προμήθεια
μελομακάρονων,κουρα
μπιέδων κλπ στα
ιδρύματα Οχεκ,Ταβιθά
Εστία Μητέρας,
γηροκομεία.Ο
υπολογισμός των
ατόμων και επομένως
και της δαπάνης γίνεται
κατά
προσέγγιση,σύμφωνα
με τον Ν.4270/14

02.05..073.0845
.01

Κάθε είδους
δαπάνες
δημοσίων
σχέσεων

5.085,21 38.635,21 33.050,00 5.585,21

2

Κάλυψη δαπάνης για
βράβευση των παιδιών
των Εργαζομένων της
Π.Ε.Βοιωτίας που
πέτυχαν στα ΑΕΙ ,
ΤΕΙ,σύμφωνα με τον
Ν.4270/14

02.05..073.0845
.01

Κάθε είδους
δαπάνες
δημοσίων
σχέσεων

500,00 38.635,21 38.135,21 500,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 5.585,21 38.635,21 38.135,21 500,00 2000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1614

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους
2020 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2020,Π.Ε.Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.οικ.248014/4251/24-11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.Φωκίδας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 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
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1615

ΘΕΜΑ 4ο:Α.«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε.
Φθιώτιδας, έτους 2020».
Β.«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή
υπηρεσιών Π.Ε.Φθιώτιδας, έτους 2020».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.248896/7357/24-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε αρνητικά στην εγγραφή 1 του Πίνακα της Ενότητας Α, λέγοντας ότι
πρέπει να συζητηθεί μαζί με το θέμα 34, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό και ψήφισε ναι στα
υπόλοιπα.

Ο κ.Μπέτσιος επεσήμανε“Αφορά αμοιβή δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για
εξωδικαστικό συμβιβασμό με την Φθιωτική Αναπτυξιακή. Ψηφίζουμε ΚΑΤΑ στην εγγραφή 1 του
Πίνακα της Ενότητας Α .”

Ο κ.Χρονάς αιτιολόγησε την ψήφο του ως ακολούθως:“ΟΧΙ….. στην δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για την σύνταξη νομικής γνωμοδότησης (σχετικά με το από 19 Νοεμβρίου 2020 αίτημα
Εξωδικαστικού συμβιβασμού της εταιρείας με την επωνυμία “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ”), που δεν τον αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή μια και σε αυτή
ποτέ δεν έφτασε η πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού.
ΝΑΙ…. στα υπόλοιπα.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

1.

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια 10
τεστ ARISTON

NOISIS PLUS (τέστ
προσωπικότητας και
επαγγελματικών

ενδιαφερόντων) για
το Κ.Ε.Σ.Υ Φωκίδας.
Το αριθμ. πρωτ.

241114/4119/13.11.
2020 πρωτογενές

αίτημα του
Τμήματος

Προμηθειών της
Δ/νσης

Διοικητικού-
Οικονομικού της
Π.Ε Φωκίδας.

02.04.073.0899.01
Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

223,20 74.504,00 68.972,54 5.308,26

2.

Η δαπάνη αφορά
την προμήθεια

διαφόρων δομικών
υλικών για τη Δ/νση
Τεχνικών Έργων. Το

αριθμ. πρωτ.
247006/4533/23-11-
2020 πρωτογενές
αίτημα της Δ/νσης
Τεχνικών Έργων
της Π.Ε Φωκίδας.

02.04.073.1699.01 Λοιπές
προμήθειες 268,95 13.692,25 13.379,45 43,85

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
492,15 88.196,25 82.351,99 5.352,11
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία

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

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

Α/Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ

ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗ

Σ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ

ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για την
σύνταξη νομικής
γνωμοδότησης (σχετικά
με το από 19 Νοεμβρίου
2020 αίτημα
εξωδικαστικού
συμβιβασμού της
εταιρείας με την επωνυμία
“ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ”)

Έγγραφο 246108/1010/20-
11-2020 Νομική Υπηρεσία
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Αμοιβές
φυσικων
προσωπων

496,00 130.000,00 96.893,42 33.106,58

2

Δαπάνη προμήθειας
εμβολίων για τον
καταρροϊκό πυρετό του
προβάτου

Έγγραφο
2233146/17938/05-11-2020
Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας &
Κτηνιατρικής

ΑΔΑΜ: 20REQ007642724
2020-11-13

02.01.073.5244.
01

Δαπάνες
γεωργίας,
κτηνοτροφίας
κλπ που δεν
προβλέπονται
σε άλλους
κωδικούς
αριθμούς
εξόδων

22.299,22 52.983,78 2.890,00 50.093,78

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 22.795,22

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ

ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη για την ανάθεση
του έργου
“Αντιπλημμυρικά έργα
του περιαστικού δάσους
στη θέση “Ρόδα” της ΔΚ
Αταλάντης του Δήμου
Λοκρών

Έγγραφο
237674/13780/10-11-2020
Γενικής Δ/νσης
Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού

02.01.071.9776.
01

Εκτέλεση
εγγειοβελτιωτικών

έργων

48.000,00 307.445,88 205.400,00 102.045,88
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1616

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της
Π.Ε. Εύβοιας, σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 246282/7327/20-
11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Δούρος ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Οι κ.κ.Αναγνωστάκης ,Μπέτσιος δήλωσαν ΑΠΟΧΗ.

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

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

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

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΩΔ.
ΔΡΟΜ.

ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 926, 1038 4.236,43 70/06-10-2020
20SYMV006935202
20SYMV006935254
20SYMV006935364

2 ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΕ

58,70,71,72,
928, 929 7.725,21 1/30-09-2020

23Π/12-11-2020

20SYMV006940159
20SYMV006940204
20SYMV006940267

3 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 802 467,32 568/16-10-2020 18SYMV004245725
20SYMV006199531

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1617

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων
έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες
χειμερινής περιόδου 2021 στα όρια του Δήμου Αγράφων» της Π.Ε.Ευρυτανίας, και κατακύρωση
των διαφόρων τμημάτων της σύμβασης στους προσωρινούς αναδόχους.

Περιβάλλοντος &
Υποδομών

ΑΔΑΜ: 20REQ007621962
2020-11-10

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 48.000,00
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.247588/3524/23-11-
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. 2/23-11-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την
«Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από
χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2021 στα όρια του Δήμου
Αγράφων» της Π.Ε.Ευρυτανίας,προϋπολογισμού 74.201,60 € με ΦΠΑ.

2.Κατακυρώνει τα διάφορα τμήματα της σύμβασης στους προσωρινούς αναδόχους σύμφωνα
με τον κατωτέρω πίνακα:

Επωνυμία Οικονομική
προσφορά

Οικονομική προσφορά
σε ευρώ (με ΦΠΑ)

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

44€/ώρα για 112
ώρες 6.110,72 €

2 «ΑΦΟΙ Γ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ Ο.Ε.»
για το ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση διαμορφωτήρα γαιών (GRADER)»

38€/ώρα για 112
ώρες 5.277,44 €

για το ΤΜΗΜΑ 5: «Μίσθωση φορτωτή από 161HP και άνω» 45€/ώρα για 80
ώρες 4.464,00 €

3 «ΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση αλατιέρας»

50€/ώρα για 192
ώρες 11.904,00 €

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

44€/ώρα για 112
ώρες 6.110,72 €

5 «ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 1: «Μίσθωση διαμορφωτήρα γαιών (GRADER)»

44€/ώρα για 112
ώρες 6.110,72 €

για το ΤΜΗΜΑ 4: «Μίσθωση φορτωτή έως 160 HP» 30€/ώρα για 80
ώρες 2.976,00 €

6 «Κ. & Τ. ΓΟΥΛΑΣ Ο.Ε.»
για το ΤΜΗΜΑ 3: «Μίσθωση εκσκαφέα-φορτωτή»

39€/ώρα για 72
ώρες 3.481,92 €

7 «ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση αλατιέρας»

49€/ώρα για 192
ώρες 11.665,92 €

8 «ΞΕΝΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ»
για το ΤΜΗΜΑ 2: «Μίσθωση αλατιέρας»

49€/ώρα για 192
ώρες 11.665,92 €

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1618

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
στην Π.Ε.Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.οικ.248973/6448/24-11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.Βοιωτίας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Δούρος ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Οι κ.κ.Αναγνωστάκης ,Μπέτσιος δήλωσαν ΑΠΟΧΗ.

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

ΑΔΑ: 608Ψ7ΛΗ-Δ6Μ



Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει Πρωτόκολλα Παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών της Π.Ε.Βοιωτίας, από
τροποποιημένες συμβάσεις σύμφωνα με τον Ν. 3852 αρ.176 παρ. Η΄, όπως αναφέρεται
αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/ΗΜ
ΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1 ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΡΑΒΕΛ
Α.Ε.

3.784,04 R 28/2020 1145/15-9-2020

2 ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΡΑΒΕΛ Α.Ε 6.112,84 R 34/2020 1145/15-9-2020

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1619

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση: α) πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς
ανοικτού διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των κτιρίων της ΠΕΒ για δύο
έτη» β) ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και γ) τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο
επόμενο στάδιο της κατακύρωσης,προϋπολογισμού 188.092,82 € με ΦΠΑ,Π.Ε.Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.οικ.249251/6460/25-11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε.Βοιωτίας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε τα εξής:“Πρόκειται για εργολαβία ενοικίασης προσωπικού, που αποτελεί
μορφή ιδιωτικοποίησης…..
Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι… αντιπροτείνοντας υπηρεσία καθαριότητας, με μόνιμο
προσωπικό, πλήρους απασχόλησης, που θα έχει πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά
δικαιώματα
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

α) Εγκρίνει τα Ι/27-10-2020 & ΙΙ/05-11-2020 πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του
ηλεκτρονικού[100424], ανοικτού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας των
κτιρίων της ΠΕΒ, για δύο (2) έτη»,συνολικού προϋπολογισμού 188.092,82 € με ΦΠΑ
[151.687,76 € άνευ ΦΠΑ 24%, ΦΠΑ: 36.405,06 €) και αφορούν την αποσφράγιση & έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής και αποσφράγιση τεχνικών και οικονομικών προσφορών.

β) Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη του εν θέματι διαγωνισμού, όπως προέκυψε από την
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, την εταιρεία «ΕΛΕΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Ε.» με προσφερόμενη τιμή & υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης ήτοι
116.856,00 € άνευ ΦΠΑ (144.901,44 € με ΦΠΑ 24%)
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γ) Εγκρίνει την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1620

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του συνοπτικού διαγωνισμού
για την παροχή:«Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» στο πλαίσιο της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια
Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», συνολικού
προϋπολογισμού 74.276,00€ με ΦΠΑ ,(Αριθμ. Διακήρυξης 18/238060/7126/10-11-2020).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.247421/7320/24-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Δούρος ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Ο κ.Μπέτσιος δήλωσε: “Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ .Υπάρχει καθυστέρηση. Στην προκήρυξη υπάρχει ο
όρος ότι απαιτείται εμπειρία διαχείρισης 6 προγραμμάτων ΠΕΠ. Δεν νομίζουμε ότι ένα μεγάλο
και με πολλές δυνατότητες γραφείο έχει ανάγκη από αυτά. Ο σύμβουλος πρέπει να ενημερώνει
σχετικά και το Π.Σ. και την Ο.Ε. . Πότε θα αναρτηθεί το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης;”

Ο κ. Αναγνωστάκης εξέφρασε τη θέση του επισημαίνοντας τα ακόλουθα :
“Είναι συνοπτικός διαγωνισμός με μόνο μια προσφορά; Μόνο ένα γραφείο έχει αυτή τη
τεχνογνωσία; Δεν σας δημιουργείται απορία; Είναι δυνατόν τόσοι επιστήμονες, τόσα οργανωμένα
γραφεία να μην υποβάλλουν μια πρόταση; Ψηφίζω ΛΕΥΚΟ.”

Ο κ. Χρονάς τόνισε τα ακόλουθα:“Είμαστε αντίθετοι στον διορισμό συμβούλων, που υποτιμάει τις
δυνατότητες μιας καλά οργανωμένης δημόσιας τεχνικής υπηρεσίας….
Η λογική αυτή εμπεριέχει την αντίληψη ιδιωτικοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών….
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/23-11-2020 πρακτικό της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού
για την παροχή : «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου» στο πλαίσιο της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια
Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», συνολικού
προϋπολογισμού 74.276,00€ με ΦΠΑ (Αριθμ. Διακήρυξης 18/238060/7126/10-11-2020), που
αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και στην
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών του υποψήφιου αναδόχου.

2. Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού την εταιρεία “ΤΣΑΜΗΣ Δ.-ΜΑΝΤΕΣ Κ.
Ο.Ε.” με δ.τ. “ΗΡΩΝ” με ΑΦΜ: 99*******, Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ, Ταχ. Δ/νση: Παπαμαύρου &
Γιαννιτσιώτη, Λαμία, η οποία πρόσφερε τo ποσό των 73.780,00€ με ΦΠΑ.

Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με το
άρθρο 3.2 της διακήρυξης της Δ/νσης Οικονομικού & Δ.Ε. που θα υποβάλει ο ανωτέρω
οικονομικός φορέας (προσωρινός ανάδοχος) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης που θα του αποσταλεί από, την Υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1621
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ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση απευθείας ανάθεσης κατεπειγουσών υπηρεσιών κατ’ οίκον διανομής
τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στους ωφελούμενους του Προγράμματος
Τ.Ε.Β.Α. των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φωκίδας
εξαιτίας έκτακτων αναγκών λόγω covid-19» , προϋπολογισμού 35.536,00€ με ΦΠΑ, με την
διαδικασία της παραγρ 2γ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.251555/7427/27-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Μπέτσιος δήλωσε: “Η διανομή τροφίμων γίνεται με την παραδοσιακή λίστα ή λόγω
πανδημίας και των αναγκών που προέκυψαν συμπεριελήφθησαν και άλλοι πολίτες; Ψηφίζουμε
ΥΠΕΡ”.

Ο κ.Χρονάς ανέλυσε τις θέσεις της παράταξής του λέγοντας:“Το πρόγραμμα Τ.Ε.Β.Α είναι
ιδιαίτερα χρήσιμο για την διανομή τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής σε όσους
έχουν ανάγκη…. Γίνεται ακόμη χρησιμότερο αυτή την περίοδο με την lock down και την αύξηση
της ανεργίας και της ανέχειας…..
Έχοντας διαφορετική αντίληψη :

 για τα κριτήρια και τις διαδικασίες κατάρτισης του πίνακα των ωφελούμενων
 για την εμπλοκή ΜΚΟ, ιδιωτικών συμβουλευτικών γραφείων και της εκκλησίας για την

διανομή των τροφίμων.
Επειδή θεωρούμε ως η προμήθεια των αναγκαίων τροφίμων θα μπορούσε να γίνει με
διαφορετικό τρόπο πιο αποτελεσματικά……
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση”.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε ΥΠΕΡ διατυπώνοντας όμως επιφυλάξεις καθώς δεν έχει πεισθεί
για την αναγκαιότητα.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση για την παροχή κατεπειγουσών υπηρεσιών κατ’ οίκον διανομής
τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στους ωφελούμενους του Προγράμματος
Τ.Ε.Β.Α. των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας, Εύβοια, Ευρυτανίας και Φωκίδας εξαιτίας
έκτακτων αναγκών λόγω covid-19,στην εταιρεία “ SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.Ε”
που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής επί της οδού Πειραιώς 48 Τ.Κ.18345, με Α.Φ.Μ.999210199 &
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά,, σύμφωνα με την προσφορά της, ήτοι 35.493,45€, ως αναλύεται
κατωτέρω:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΜΑΤΩΝ
Μ.Ο.

ΒΑΡΟΥΣ/ΔΕΜΑ
ΤΙΜΗ/ΔΕΜΑ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ/ΔΕΜΑ
ΜΕ ΦΠΑ

Διανομή
δεμάτων 6.735 Είκοσι (20) κιλά

4,25 5,27

ΣΥΝΟΛΟ 28.623,75€ 35.493,45€

Ο αριθμός των ωφελούμενων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής του ΤΕΒΑ που υλοποιείται από τις Π.Ε. Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φωκίδας
ανέρχεται σε
3.122 στην Π.Ε Εύβοιας (368 Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων, 429 Δήμο Ερέτριας, Δήμο
Ιστιαίας – Αιδηψού 484, Δήμο Καρύστου 373, Δήμο Κύμης – Αλιβερίου 1206, Δήμο
Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας 211, Δήμο Σκύρου 51)
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573 στην Π.Ε Ευρυτανίας (Δήμο Καρπενησίου 258, Δήμο Αγράφων 315)
2.276 στην Π.Ε. Βοιωτίας (Δήμο Αλιάρτου 308, Δήμο Διστόμου-Αράχοβας-Αντικύρων 119,
Δήμο Θήβας 653, Δήμο Λιβαδειάς 488, Δήμο Ορχομενού 449, Δήμο Τανάγρας 168)
764 στην Π.Ε. Φωκίδας (458 Δήμο Δελφών και 306 Δήμο Δωρίδας)
Τα προϊόντα που θα διανεμηθούν είναι 13 είδη τροφίμων και 8 είδη Β.Υ.Σ
Το βάρος των πακέτων- δεμάτων θα κυμαίνεται από 12,3 κιλά (για μονομελής οικογένειες) μέχρι
31,8 κιλά ( για πενταμελής και πάνω οικογένειες)

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Φορέα 073, Κ.Α.Ε 5152.01

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1622

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση του 2ου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων
Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό
συνοπτικό δημόσιο διαγωνισμό για το έργο:«Προμήθεια και Μεταφορά Αντιπαγετικού Άλατος
2020»,Π.Ε.Φωκίδας ,συνολικού προϋπολογισμού 73.999,84 € με Φ.Π.Α.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.οικ.249009/4267/24-11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.Φωκίδας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ. 2/24-11-2020 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον ανοικτό
ηλεκτρονικό συνοπτικό δημόσιο διαγωνισμό για το έργο:«Προμήθεια και Μεταφορά
Αντιπαγετικού Άλατος 2020»,Π.Ε.Φωκίδας ,συνολικού προϋπολογισμού 73.999,84 € με Φ.Π.Α.

2.Κατακυρώνει τον συνοπτικό δημόσιο διαγωνισμό για το έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ 2020» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ, εκτιμώμενης αξίας
σύμβασης 73.999,84€ με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής της αριθμ. οικ. 213874/3673/14-10-2020
(ΑΔΑΜ:20PROC007476411 2020-10-14) προκήρυξης , στην εταιρεία:«ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ», με τιμή 42,80 €/τόνο , χωρίς
Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1623

ΘΕΜΑ, 12ο:Έγκριση χορήγησης παράτασης της σύμβασης με αριθμ. 8049/2019, για την
«Προμήθεια άλατος περιόδου 2019-2020 για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος στην Φθιώτιδα».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.248840/7354/25-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε.προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

O κ. Χρονάς ανέφερε:“Εφόσον έχει παραληφθεί μόνο το 1/3 της συμβασιοποιημένης ποσότητας
άλατος….. Δεν έχουμε αντίρρηση.
Να υπάρξει φροντίδα ώστε να μην ξεμείνουμε…. Να προχωρήσει και ο νέος διαγωνισμός”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 8049/2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005997845) σύμβασης
για την«Προμήθεια ΑΛΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ», μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της επιχείρησης
“ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ”, με ΑΦΜ 80*******, Δ.Ο.Υ. Λαμίας, Ταχ. Δ/νση:
Β.Ι.Π.Ε. Λαμίας, 35131, Λαμία,.” που εκπροσωπείται από τον Ευριπίδη Ματθαίου του
Εμμανουήλ., με την χορήγηση παράτασης για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι μέχρι
10-03-2021, βάσει του άρθρου 2 της σύμβασης και του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016.

Η παράταση της σύμβασης δεν προκαλεί αύξηση του συμβατικού ποσού.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθμ. 8049/2019 αρχική σύμβαση (ΑΔΑΜ: 19SYMV005997845).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1624

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και
ποταμών κεντρικής Εύβοιας για τα έτη 2020 και 2021», προϋπολογισμού 800.000,00 € με
ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 247001/7884/23-
11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

O κ. Μπέτσιος ανέφερε:“Σε συνέχεια των παρατηρήσεων και των προτάσεων που καταθέσαμε
στην 34/22-9-2020 συνεδρίαση της Ο.Ε. να τονίσουμε για μια ακόμη φορά, ότι απαιτείται μία
ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική πολιτική και πολυετής διαχείριση της που δεν θα περιορίζεται σε
αποσπασματικά έργα συντήρησης των ρεμάτων χωρίς σχεδιασμό . Πρέπει να εισηγηθείτε ως ΠΑ
μια ολοκληρωμένη πολιτική αν θέλετε να εξασφαλίζετε την ασφάλεια των πολιτών και του τόπου
μας. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει το από 17-11-2020 πρακτικό αποσφράγισης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας,

με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 92968, του έργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων
ρεμάτων και ποταμών κεντρικής Εύβοιας για τα έτη 2020 και 2021», προϋπολογισμού
800.000,00 € με ΦΠΑ, που αφορά στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής -
οικονομικής προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «AGT CONSTRUCTIONS Α.Τ.Ε.», με Α.Α. Προσφοράς στο
ΕΣΗΔΗΣ: 171172 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης εξήντα πέντε τοις εκατό (65,00 %)
επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1625

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και
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ποταμών βόρειας Εύβοιας για τα έτη 2020 και 2021», προϋπολογισμού 800.000,00 € με ΦΠΑ.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 247414/7896/23-

11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

O κ. Χρονάς επεσήμανε:“Είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεχτούμε την εισήγηση της επιτροπής
του διαγωνισμού, που είναι σύννομη.
Διατυπώνουμε, όμως, ορισμένες επιφυλάξεις, μια και δεν γνωρίζουμε τους λόγους που ξεκίνησε
η διαδικασία έκπτωσης του σε έργο του στο Χορευτό Μαγνησίας”.

O κ. Μπέτσιος ανέφερε :“Σε συνέχεια των παρατηρήσεων και των προτάσεων που καταθέσαμε
στην 34/22-9-2020 συνεδρίαση της Ο.Ε. να τονίσουμε για μια ακόμη φορά, ότι απαιτείται μία
ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική πολιτική και πολυετής διαχείριση της που δεν θα περιορίζεται σε
αποσπασματικά έργα συντήρησης των ρεμάτων χωρίς σχεδιασμό . Πρέπει να εισηγηθείτε ως ΠΑ
μια ολοκληρωμένη πολιτική αν θέλετε να εξασφαλίζετε την ασφάλεια των πολιτών και του τόπου
μας. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το από 13-11-2020 πρακτικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 92892,
του έργου: «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών
βόρειας Εύβοιας για τα έτη 2020 και 2021», προϋπολογισμού 800.000,00 € με ΦΠΑ, που αφορά
στην αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής - οικονομικής προσφοράς των υποψηφίων
αναδόχων.

2. Αναδεικνύει προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «SICAP ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Α.Α. Προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ: 171108 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης
εξήντα οκτώ και τριάντα ένα τοις εκατό (68,31 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1626

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 92342 του υποέργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δ. Χαλκιδέων-
Β Φάση» του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας»,προϋπολογισμού 1.200.000,00
€ με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.23145/7526/25-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

O κ. Μπέτσιος επεσήμανε τα εξής :“Τμήμα του εν λόγω υποέργου είναι και το θέμα που θέσαμε
προ ημερήσιας διάταξης, που αφορά σε τμήμα της Εθνικής οδού Χαλκίδας-Ιστιαίας ( στροφή
Τσεκούρα). Επειδή δεν δόθηκαν απαντήσεις επί των ερωτημάτων, προτείνουμε να αναβληθεί το
θέμα και να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση της Ο.Ε. Η υπηρεσία θα έχει το χρόνο να
ενημερωθεί και στη συνέχεια να γνωστοποιήσει τα στοιχεία στην επιτροπή για να λάβει την όποια
απόφαση. Θεωρούμε ότι ο χρόνος της μιας βδομάδας που ζητείται, δεν θα αποτελέσει πρόβλημα.
Επειδή η συγκεκριμένη στροφή είναι πολύ επικίνδυνη θεωρούμε ότι τα έργο πρέπει να
κατασκευαστεί. Τα όσα επικαλούμαστε, δεν έχουν στόχο να καθυστερήσουν το έργο, αλλά να
κατασκευαστεί ένα έργο ασφαλές για τους πολίτες. Οι παρατηρήσεις και οι υποδείξεις του
Υπουργείου Υποδομών επί της μελέτης δημιουργούν εύλογα ερωτήματα. Ρωτάμε για μια φορά
ακόμα. Τα προτεινόμενα από το Υπουργείο με το (Αρ. πρωτ. Δ.Ο.Υ.: 6034 Π.Ε./Φ.252/25-1-2019)
συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη; Η μελέτη έχει την έγκριση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης; Τη μελέτη εκπόνησαν οι υπηρεσίες του Δήμου Χαλκιδέων; Είχαν συμμετοχή οι
τεχνικές υπηρεσίες της Π.Ε. Εύβοιας;
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Μετά την απόρριψη από την πλευρά της πλειοψηφίας του αιτήματος για ολιγοήμερη αναβολή,
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ( όχι γιατί διαφωνούμε με την κατασκευή του έργου), αλλά γιατί ο πρόεδρος
και οι υπηρεσίες δεν απάντησαν στα σοβαρά ερωτήματά μας που έχουν να κάνουν με την
ασφάλεια του έργου. Δεν κατανοούμε επίσης την επιμονή τους, να απορρίψουν την πρόταση
αναβολής”.
Ο Προεδρεύων διευκρίνισε : “Έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις για το έργο , να
προχωρήσουμε να φύγουν τυχόν απορίες που υπάρχουν , ούτε στα υψόμετρα υπάρχει
πρόβλημα ούτε κάτι που να μας κρατήσει πίσω ,θα μας δοθούν τεχνικές εξηγήσεις στην επόμενη
Ο.Ε”.

O κ.Χρονάς αρχικά τοποθετήθηκε αναφορικά με το εν λόγω έργο λέγοντας:
“Μετά την ενημέρωση μας για προβλήματα που υπάρχουν… Προτείνουμε ΑΝΑΒΟΛΗ…
Σε διαφορετική περίπτωση…. ΑΠΕΧΟΥΜΕ.
Έπειτα από τις διευκρινίσεις που δόθηκαν τόνισε : “Μετά τις εξηγήσεις…..Ψηφίζουμε Θετικά”.

O κ.Αναγνωστάκης ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1.Εγκρίνει την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ/18-11-2020 Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δ. Χαλκιδέων-Β Φάση»
του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» ,προϋπολογισμού 1.200.000,00 €
με ΦΠΑ.,με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 92342.

2.Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.», με
Α.Α.Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ166734 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ και
ΟΓΔΟΝΤΑ τοις εκατό ( 43,80 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1627

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση της σύμβασης του έργου:
«Αποκατάσταση κοίτης και αναχωμάτων ρέματος “Σπαρτιατικού”, περιοχής Αχλαδίου
Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 45.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 190979/11383/17-
11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2/8-10-2020 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού
διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση κοίτης και αναχωμάτων ρέματος “Σπαρτιατικού”,
περιοχής Αχλαδίου Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 45.000,00 € με ΦΠΑ, που αφορά στον έλεγχο
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, ήτοι της εργοληπτικής
επιχείρησης «ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ του ΜΕΛΕΤΙΟΥ».

2. Κατακυρώνει τη σύμβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ του
ΜΕΛΕΤΙΟΥ», με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης πενήντα επί τοις εκατό (50,00%) επί των τιμών του
τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1628
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ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:«Αποκατάσταση καταστροφής λόγω
καθίζησης οδοστρώματος και διαμόρφωσης πρανών στην οδό που συνδέει τον Αγ.Κωνσταντίνο
με τον οικισμό Αγνάντης από: Χ αρχή=400116, Ψαρχή=4289469 έως Χ πέρας =402486, Ψ
πέρας = 4285258»,προϋπολογισμού 560.000,00 με ΦΠΑ, Π.Ε.Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.248386/14477/24-
11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ. Ι/10-11-2020(ολοκληρώθηκε 17-11-2020) Πρακτικό Αποσφράγισης
Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΟΝ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΕ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΝΑΝΤΗΣ ΑΠΟ: Χ αρχή=400116, Ψαρχή=4289469 ΕΩΣ Χ πέρας =402486, Ψ
πέρας = 4285258»,προϋπολογισμού 560.000,00 € με ΦΠΑ,με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 92481.

2.Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση: “ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΕΔΕ”, με Α.Α.Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ:170349 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης σαράντα τοις εκατό (40,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1629

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση τροποποίησης πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου
2014ΕΠ56600003 «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε.Βοιωτίας » της ΣΑΕΠ 566 .

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 240996/2282/24-
11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε :
“Αυτό είναι αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου, που κακώς, με στόχο την ενίσχυση των
θέσεων της Περιφερειακής Αρχής, προώθησε η Κυβέρνηση, με νόμο μεταφέρθηκε στην
Οικονομική Επιτροπή…..”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα την παραπομπή του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς
Ελλάδας

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1630

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση-Κατασκευή Τεχνικών
Οδικού Δικτύου Πετράλωνα-Βράχα», και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, προϋπολογισμού
63.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.247957/3528/23-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
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αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ’αριθμ.1/23-11-2020 Πρακτικό του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για το
έργο «Συντήρηση-Κατασκευή Τεχνικών Οδικού Δικτύου Πετράλωνα-Βράχα»,προϋπολογισμού
63.000,00 € με ΦΠΑ,της Π.Ε.Ευρυτανίας.

2.Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο την επιχείρηση «ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» η οποία
προσέφερε μέση έκπτωση σαράντα έξι τοις εκατό (46,00%)επί των τιμών του τιμολογίου της
μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1631

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο :«Τεχνικά-Ασφαλτόστρωση Οδικού
Δικτύου Νέου Αργυρίου-Όρια Νομού-Γέφυρα Αυλακίου»,και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου,
προϋπολογισμού 495.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.249119/3543/24-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ.1/19-10-2020(ολοκληρώθηκε 11-11-2020) πρακτικό του ανοικτού
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού ,για το έργο :«Τεχνικά-Ασφαλτόστρωση Οδικού Δικτύου
Νέου Αργυρίου-Όρια Νομού-Γέφυρα Αυλακίου»,προϋπολογισμού 495.000,00 € με ΦΠΑ,
Π.Ε.Ευρυτανίας, με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 92690.

2.Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο τον μειοδότη που είναι η εργοληπτική επιχείρηση
«ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»,με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα
τέσσερα και μηδέν πέντε τοις εκατό (54,05%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1632

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση
οδοστρώματος και τεχνικών έργων των ορεινών τμημάτων της επαρχιακής οδού 11 και της
εθνικής οδού Λιδωρικίου-Ευπαλίου (ΕΟ48)»,προϋπολογισμού 1.800.000,00 € με
ΦΠΑ ,Π.Ε.Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.249106/4628/24-11-
-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ. Ι/02-11-2020 (ολοκληρώθηκε 12-11-2020) Πρακτικό Αποσφράγισης
Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ
ΟΡΕΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 11 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ-
ΕΥΠΑΛΙΟΥ (ΕΟ48)», προϋπολογισμού 1.800.000,00 € με ΦΠΑ ,Π.Ε.Φωκίδας,με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ
92971.

2.Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε.’’, με Α.Α.
Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 169811 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (54,13%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1633

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Σχετικά με το θέμα των μαθητικών δρομολογίων ο κ.Χρονάς έκανε την ακόλουθη
δήλωση :
“Επισημαίνουμε πως εξακολουθεί να ισχύει η πρόταση της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ :
Για ενιαία κριτήρια και κοινό τρόπο προσδιορισμού των μαθητικών δρομολογίων σε όλες τις
Περιφερειακές Ενότητες….. Μετά από συγκεκριμένη μελέτη του ζητήματος και προκειμένου να
υπάρξει ολοκληρωμένο πλαίσιο αιτιολόγησης της δαπάνης.
Ζητάμε συγκεκριμένα :
• Να εξασφαλιστεί η διαρκής και ουσιαστική συνεργασία με τις Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης …..
• Με βάση τα μαθητολόγια και τους τόπους κατοικίας των μαθητών να δημιουργηθούν
σταθερές διαδρομές για την μεταφορά τους…..
• Με βάση των αριθμό των μαθητών που μετακινούνται σε κάθε διαδρομή να επιλεχθούν τα
κατάλληλα και συμφέροντα ασφαλή μεταφορικά μέσα…..
• Ότι στην πορεία αλλάζει, να αλλάξει μετά από έγγραφο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
• Κρίνουμε αναγκαία την ουσιαστική παρέμβαση για την αξιοποίηση όλων των ταξί που
δύνανται να χρησιμοποιηθούν σε κάθε περιοχή με το μικρότερο κόστος.
• Άμεσα να υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση με σκοπό την νομοθετική ρύθμιση για την
παγίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας”.

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

ΘΕΜΑ 22ο: Ενεργοποίηση ποινικής ρήτρας για τη μη τήρηση των όρων της με αρ. πρωτ.:
261172/7411/12-11-2018 (ΑΔΑΜ 18PRΟC003986259) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για διενέργεια διαπραγμάτευσης στις 23/11/2018, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών της Π.Ε.Εύβοιας, τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, και την εκτέλεση του
δρομολογίου 460 «Κοκκινομηλιά – Ιστιαία & επιστρ.» από τον ανάδοχο Καραγκούνη Παναγιώτη.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 244758/7288/19-
11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

O κ. Μπέτσιος δήλωσε:“Ψηφίζουμε ΥΠΕΡ. Εκτός όμως από την επιβολή του προστίμου πρέπει
σύμφωνα με το νόμο να αποκλειστεί για τα επόμενα 5 χρόνια”.
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Ο κ.Χρονάς επεσήμανε :“Δεν πραγματοποίησε τα προβλεπόμενα δρομολόγια….. Δεν έχουμε
αντίρρηση….

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την επιβολή ποινικής ρήτρας στον ανάδοχο του δρομολογίου, με κωδικό

460 «Κοκκινομηλιά – Ιστιαία & επιστρ.», Καραγκούνη Παναγιώτη, κατ’ εφαρμογή της Παρ. 20
του Παραρτήματος ΙΙ - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές, ….. «Σε
περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγµατοποιήσει δροµολόγιο αδικαιολογήτως, τότε πέραν
της µη απόδοσης σε αυτό του κόστους του δροµολογίου, επιβαρύνεται µε το σύνολο των
εξόδων που θα πραγµατοποιήσει η Περιφέρεια για την αναπλήρωση του δροµολογίου και ως
ποινική ρήτρα επιβάλλεται σε αυτόν τουλάχιστον το ήµισυ του κόστους του
δροµολογίου. ………………» και της παρ. 18 του Παραρτήματος ΙΙ - Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές, …. «Αν αποδεδειγµένα δεν τηρηθούν οι συµβατικοί
όροι από τον ανάδοχο, τότε η αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει µονοµερώς στον
ανάδοχο ποινική ρήτρα, η οποία ισοδυναµεί τουλάχιστον µε το ήµισυ του ηµερησίου κόστους
του δροµολογίου, στο οποίο εµφανίστηκε η παράβαση………» της με αρ. πρωτ.:
261172/7411/12-11-2018 (ΑΔΑΜ 18PRΟC003986259) Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για διενέργεια διαπραγμάτευσης στις 23/11/2018, για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, τα
σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, τις οποίες έχει αποδεχτεί με την από 17-11-2018
Τεχνική Προσφορά του συστήματος που κατέθεσε ο ανάδοχος, στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό
της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας.

2. Εγκρίνει την παρακράτηση του ποσού των 450,87 €, το οποίο αντιστοιχεί στο
ήμισυ του συμβατικού κόστους του δρομολογίου επί των 19 ημερών για τον μήνα Ιούνιο 2020,
που δεν εκτελέσθηκε το δρομολόγιο από τον κ. Καραγκούνη Παναγιώτη, υπολογιζόμενο με
13% ΦΠΑ [21,00€*19=399,00€ + 51,87 (ΦΠΑ)=450,87€] από την επόμενη πληρωμή του
αναδόχου Καραγκούνη Παναγιώτη, για το δρομολόγιο 460 «Κοκκινομηλιά – Ιστιαία &
επιστρ.», κατ’ εφαρμογή των όρων της Παρ. 21 του Παραρτήματος ΙΙ - Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές: «Η είσπραξη των προστίµων γίνεται µε
παρακράτηση από τα οφειλόµενα στον ανάδοχο ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης
αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν
καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. Σε περίπτωση ένωσης µεταφορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι
επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1634

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση των πρακτικών 7.1 και 7.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών της 07/2020 με αρ. πρωτ. 213747/6438/14-10-2020 Πρόσκλησης για
την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ έως 4 ΘΕΣΕΩΝ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020
(20PROC006792296 2020-06-01) διακήρυξης μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.)
για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων της 04/2020 με αρ.
πρωτ. 147584/4385/24-07-2020 πρόσκλησης «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για τρία
σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023, με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού
προϋπολογισμού 2.846.003,73 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων
προαίρεσης».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 245617/7310/20-
11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Αθλητισμού κ.Γαλάνης αναφερόμενος γενικότερα στο μείζον
ζήτημα των μαθητικών δρομολογίων και πιο συγκεκριμένα στην έγκριση των πρακτικών 7.1 και
7.2 ,λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της διακήρυξης και από την θέση του προϊσταμένου
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ανέλυσε το όλο θέμα ως εξής:
“Πρόκειται για δεύτερη διαγωνιστική διαδικασία ,υπάρχουν 11 δρομολόγια τα οποία έχουν κοπεί
μόνο και μόνο από το θεσμό της έδρας,υπάρχουν ανάδοχοι.Κάποια λίγα παιδιά και συγκεκριμένα
30,που ζουν σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές μακριά από τα κέντρα δεν μπορούν να
μετακινηθούν ,θα μένουν μόνιμα εκτός του αγαθού αυτού.Οι γονείς τους είναι εργάτες δεν
μπορούν να πάρουν το γονεϊκό επίδομα το τελευταίο εργαλείο που έχει η Περιφέρεια για να πάνε
τα παιδιά τους στο σχολείο καταλήγοντας σε ένα αδιέξοδο.Η πρόταση μου είναι να δοθεί μια
απόφαση από την Ο.Ε.,ώστε αυτά τα 11 δρομολόγια να εγκριθούν ως προς την ανάθεση της
εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων ,ως προς το μέρος των δρομολογίων που αναδείχθηκαν
άγονα λόγω μη τήρησης του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου περί της έδρας – διοικητικής μονάδας,
προκειμένου να δοθεί λύση στο κοινωνικό ζήτημα της μη δυνατότητας μεταφοράς των τριάντα (30)
μαθητών για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023, να δοθεί το αγαθό της
παιδείας σε αυτά τα 30 παιδιά”.

Ο κ. Αναγνωστάκης παίρνοντας το λόγο εξέθεσε τις ακόλουθες θέσεις:
“Η παρέμβαση του κ. Γαλάνη έγινε για να εκτονώσει ένα σημαντικό ζήτημα, καθώς για μια τριετία
θα ταλαιπωρούνται αυτά τα παιδιά. Τασσόμαστε υπέρ της πρότασης, επισημαίνοντας ότι θα ήταν
πολύ χρήσιμο, μια γραπτή εισήγηση από την πλευρά του. Συμφωνούμε με την πρόταση που
τέθηκε από την μεριά του κ. Γαλάνη”.

Ο κ.Χρονάς δήλωσε:“Δεν έχουμε αντίρρηση στην τοποθέτηση του κ. Γαλάνη, που πρέπει να
γίνει γραπτά.
Σε αυτό το πνεύμα να συνταχθεί η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Eγκρίνει, εν μέρει, το Πρακτικό 7.1/02-11-2020 (ολοκληρώθηκε στις 17-11-2020), το
οποίο έγινε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ με το 7.1/02-11-2020 (19-11-2020) της Επιτροπής
διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών που αφορά την αποσφράγιση και
έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών της 07/2020 με αρ.
πρωτ. 213747/6438/14-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007476545 2020-10-14) Πρόσκλησης για
την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια
της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων της 04/2020 με αρ. πρωτ. 147584/4385/24-07-2020
πρόσκλησης «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη
2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού
προϋπολογισμού 2.846.003,73 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων
προαίρεσης». Α/Α Συστήματος: 100304».

2.Εγκρίνει, τους κάτωθι οικονομικούς φορείς των οποίων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν
αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών σύμφωνα με το πρακτικό 7.1/02-11-2020 (ολοκληρώθηκε στις 17-11-2020), το
οποίο έγινε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ με το 7.1/02-11-2020 (19-11-2020) της Επιτροπής
διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡ
ΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜ
Α

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ
ΚΥΚΛΟ
Φ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝ Δ24 ΤΑΕ239

4 ΔΕΚΤΗ
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ΤΙΝΟΣ

2
ΑΝΔΡΙΟΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗ
Σ

Δ162 ΤΑΕ264
9 ΔΕΚΤΗ

3
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΛΑΜΠΡ
ΟΣ

Δ199 ΧΑΥ40
65

ΔΕΚΤΗΔ209 ΧΑΟ85
55

Δ241 ΧΑΥ12
12

5
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟ
Σ

Δ58 ΤΑΕ265
3

ΔΕΚΤΗ
Δ61 ΤΑΕ265

8

Δ40 ΤΑΕ260
6

6
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ,ΠΑΥ
ΛΟΣ

Δ177 ΤΑΕ267
0 ΔΕΚΤΗ

7 ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ

Δ178 ΤΑΕ265
0

ΔΕΚΤΗ
Δ163 ΤΑΕ265

0

Δ50 ΤΑΕ265
2

Δ159 ΤΑΕ265
0

8
ΓΚΑΒΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΝΙΚΗΦΟ
ΡΟΣ

Δ195 ΤΑΕ220
7 ΔΕΚΤΗ

9
ΔΑΡΔΟΥΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ,ΝΙΚΟΛΑΟ
Σ

Δ92 ΤΑΕ276
5 ΔΕΚΤΗ

10
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟ
Σ

Δ164 ΤΑΕ264
0 ΔΕΚΤΗ

11
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙ
ΟΣ

Δ164 ΤΑΕ264
1 ΔΕΚΤΗ

12 ΚΑΛΦΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ105 ΤΑΕ274

0 ΔΕΚΤΗ

13
ΚΑΠΟΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΑΝΤΩΝΙ
ΟΣ

Δ228 ΤΑΕ278
7 ΔΕΚΤΗ

14
ΚΑΠΠΕΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ,ΔΗΜΗΤΡ
ΙΟΣ

Δ237 ΗΑΝ24
05

ΔΕΚΤΗ
(Για τα τμήματα Δ209 και Δ237 η
επιτροπή θεωρεί ότι τα διατιθέμενα
μέσα δεν επαρκούν και ότι σεΔ45 ΧΑΟ99

30
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περίπτωση που ο οικονομικός φορέας
αναδειχθεί μειοδότης σε περισσότερα
του ενός τμήματος, η αξιολόγησή του
θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια
ανάθεσης της παραγράφου 2.2.1 της
07/2020 πρόσκλησης με αριθμό
πρωτ. 213747/6438/14-10-2020)

Δ62 ΧΑΟ99
30

Δ209 ΗΑΝ24
05

15
ΚΑΤΣΑΡΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ,ΒΑΣΙ
ΛΕΙΟΣ

Δ41 ΤΑΕ261
3 ΔΕΚΤΗ

16
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗ
Σ

Δ62 ΤΑΕ262
7

ΔΕΚΤΗ

17
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΑ
ΝΝΗΣ

Δ67 ΤΑΕ264
2 ΔΕΚΤΗ

Δ75 ΤΑΕ264
2

18
ΛΕΜΠΕΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟ
Σ

Δ44 ΤΑΕ265
6

ΔΕΚΤΗ

19
ΛΙΑΠΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟ
Σ

Δ140 ΤΑΕ275
8 ΔΕΚΤΗ

20 ΜΗΤΤΑ
ΠΑΓΩΝΑ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ97 ΤΑΕ271

2 ΔΕΚΤΗ

21
ΜΠΑΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,ΛΕΩΝΙΔ
ΑΣ

Δ169 ΤΑΕ267
1

ΔΕΚΤΗ

22
ΜΩΡΑΙΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ,ΧΑΡΑΛΑΜΠ
ΟΣ

Δ203 ΤΑΕ241
9

ΔΕΚΤΗ

Δ7 ΤΑΕ246
7

Δ10 ΤΑΕ246
7

Δ12 ΤΑΕ246
7

Δ206 ΤΑΕ241
9

Δ219 ΤΑΕ241
9

Δ13 ΤΑΕ246
7

23 ΞΥΠΟΛΗΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
Δ78 ΤΑΕ258

5 ΔΕΚΤΗ
Δ96 ΤΑΕ258

5

24
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΣ

Δ81 ΤΑΕ272
0 ΔΕΚΤΗ

25 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΧΡΗΣ Δ93 ΤΑΕ273

7 ΔΕΚΤΗ
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ΤΟΣ

26
ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟ
Σ

Δ69 ΤΑΕ262
2

ΔΕΚΤΗΔ60 ΤΑΕ262
2

27
ΡΕΝΤΙΦΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙ
ΟΣ

Δ55 ΤΑΕ261
9

ΔΕΚΤΗ
Δ42 ΤΑΕ261

9

Δ53 ΤΑΕ261
9

28
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟ
Σ

Δ61 ΤΑΕ266
8 ΔΕΚΤΗ

29 ΣΑΛΕΜΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ195 ΤΑΕ248

2 ΔΕΚΤΗ

30
ΣΙΑΦΛΕΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΑ
ΝΝΗΣ

Δ46 ΤΑΕ262
8 ΔΕΚΤΗ

33 ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ229 ΤΑΕ244

3 ΔΕΚΤΗ

34
ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΣΩΤ
ΗΡΙΟΣ

Δ64 ΤΑΕ266
3

ΔΕΚΤΗ
Δ43 ΤΑΕ266

3

Δ65 ΤΑΕ266
3

Δ37 ΤΑΕ266
3

35
ΣΥΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤ
ΙΝΟΣ

Δ28 ΤΑΕ225
4

ΔΕΚΤΗΔ25 ΤΑΕ225
4

37
ΣΧΟΙΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗ
Σ

Δ57 ΤΑΕ267
3 ΔΕΚΤΗ

38
ΤΟΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗ
Σ

Δ97 ΤΑΕ276
7 ΔΕΚΤΗ

39
ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΑΝΤΩΝΙΟ
Σ

Δ27 ΤΑΕ222
3 ΔΕΚΤΗ

41
ΤΣΩΚΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ,ΧΡΥΣΟΣΤΟΜ
ΟΣ

Δ184 ΤΑΕ248
0

ΔΕΚΤΗ ΕΝ ΜΕΡΕΙ.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ Δ209,
Δ237.
(Για τα τμήματα Δ75, Δ161 και Δ184
η επιτροπή θεωρεί ότι τα διατιθέμενα
μέσα δεν επαρκούν και ότι σε
περίπτωση που ο οικονομικός φορέας

Δ168 ΤΑΕ249
0

Δ161 ΤΑΕ248
0
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αναδειχθεί μειοδότης σε περισσότερα
του ενός τμήματος, η αξιολόγησή του
θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια
ανάθεσης της παραγράφου 2.2.1 της
07/2020 πρόσκλησης με αριθμό
πρωτ. 213747/6438/14-10-2020)

Δ75 ΤΑΕ249
0

42
ΦΛΕΒΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟ
Σ

Δ185 ΤΑΕ264
8 ΔΕΚΤΗ

43
ΧΑΤΗΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,ΝΙΚΟΛΑ
ΟΣ

Δ104 ΤΑΕ257
7 ΔΕΚΤΗ

3.α) Απορρίπτει, εν μέρει, τους κάτωθι οικονομικούς φορείς των οποίων οι τεχνικές
προσφορές κρίθηκαν μη αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής
και των τεχνικών προσφορών σύμφωνα με το πρακτικό 7.1/02-11-2020 (ολοκληρώθηκε στις
17-11-2020), το οποίο έγινε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ με το 7.1/02-11-2020 (19-11-2020) της
Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.

ΑΡΙΘΜΟ
Σ
ΠΡΟΣΦΟ
ΡΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜ
Α

ΑΡΙΘΜΟ
Σ
ΚΥΚΛΟ
Φ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕ
ΛΕΣΜΑ
ΕΛΕΓΧ
ΟΥ
ΔΙΚΑΙΟ
ΛΟΓΗΤΙ
ΚΩΝ
ΣΥΜΜΕ
ΤΟΧΗΣ
ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚ
ΩΝ
ΠΡΟΣΦ
ΟΡΩΝ

4
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΑΠ
ΟΣΤΟΛΟΣ

Δ161 ΤΑΕ2426 ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
161, 168, 184 ΔΕΝ
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ
ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙ ΤΗΣ
ΕΔΡΑΣ –
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

Δ168 ΤΑΕ2426 ΑΠΟΡΡΙ
ΠΤΕΤΑΙ

Δ184 ΤΑΕ2426

31 ΣΙΔΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ Δ209 ΤΑΕ2310

ΔΕΝ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ
ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙ ΤΗΣ
ΕΔΡΑΣ –
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΠΟΡΡΙ
ΠΤΕΤΑΙ

32
ΣΚΟΥΡΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙ
ΩΤΗΣ

Δ114 ΤΑΕ2771
ΛΗΓΜΕΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ (16-5-
2020)

ΑΠΟΡΡΙ
ΠΤΕΤΑΙ

36 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΔΧ

Δ199 ΤΑΕ2428
α) για τα τμήματα Δ199,Δ203 ΤΑΒ6945 ΑΠΟΡΡΙ
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ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΕΥΡΙΠΟΣ Σ Π Ε

Δ209, Δ237 δεν τηρείται
το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο περί της έδρας -
διοικητικής μονάδας
όπως υποχρεωτικά
ορίζεται στην παρ.
1.3.1.3 της 07/2020
πρόσκλησης με αρ.
πρωτ. 213747/6438/14-
10-2020, και
β) για τα τμήματα Δ203,
Δ223,Δ241,Δ198 &
Δ231 έχουν δηλωθεί να
εκτελεστούν από Ε.Δ.Χ.
ως ακολούθως:

Δ203-ΤΑΒ6945-ΠΕΡ.
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ223-ΤΑΕ2489-ΑΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ241-ΤΑΕ2770-
ΜΟΝΟΔΡΙ
Δ198-ΤΑΕ2225-
ΛΟΥΚΙΣΙΑ
Δ231-ΤΑΕ2225-
ΛΟΥΚΙΣΙΑ

Και αναφέρονται
αναλυτικά τα εξής:
Η Ε. Δ. λαμβάνοντας
υπόψη
Την παραπάνω
αντιστοιχία, όπου
φαίνεται ότι η έδρα των
προτεινόμενων
συνεργατών είναι
διαφορετική από την
έδρα του Οικονομικού
Φορέα.
Το γεγονός ότι ο
Οικονομικός Φορέας
«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΔΧ
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΡΙΠΟΣ
Σ Π Ε», έχει διοικητική
έδρα τη Χαλκίδα.
Το άρθρο 4 του Π.Δ.
485/10-12-1987 (ΦΕΚ
220/Α΄/10-12-1987)
όπου αναφέρεται ότι « 1.

ΠΤΕΤΑΙ

Δ209 ΤΑΕ2326
Δ223 ΤΑΕ2489
Δ237 ΤΑΕ2294
Δ241 ΤΑΕ2770
Δ198 ΤΑΕ2225
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Για κάθε διοικητική
μονάδα (Δήμο ή
Κοινότητα) χορηγείται
μια και μόνη άδεια
εγκατάστασης και
λειτουργίας ειδικού
ραδιοδικτύου για ταξί.
Στο «ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ»
αυτό έχουν δικαίωμα να
εντάσσονται όλοι οι
κάτοχοι αδειών
κυκλοφορίας ταξί που
έχουν έδρα την πιο πάνω
διοικητική μονάδα. … δ)
Σύμφωνα με το
καταστατικό της,
δέχεται, υποχρεωτικά,
ως μέλος της,
οποιονδήποτε κάτοχο
άδειας κυκλοφορίας ταξί
με έδρα την ίδια
διοικητική μονάδα το
ζητήσει και εξυπηρετεί,
υποχρεωτικά και μη
μέλη της, κατόχους
αδειών κυκλοφορίας
ταξί με δικαίωμα
ένταξης στο
«ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ»...».
Το Μητρώο Διοικητικών
Εδρών Επιβατικών
Δημοσίας Χρήσης
αυτοκινήτων.
Θεωρεί ότι η χρήση
οχημάτων που δεν είναι
μέλη του
συνεταιρισμού- Ο.Φ.
μπορεί να γίνει μόνο για
τμήματα στα οποία έχει
το δικαίωμα ο ίδιος ο
Ο.Φ. να συμμετέχει,
δηλαδή εκεί όπου
τηρείται το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο περί
της έδρας - διοικητικής
μονάδας και ότι η
διαφορετική έδρα που
έχουν οι συνεργάτες δεν
επιτρέπει στον Ο.Φ τη
χρήση αυτής.
Επιπλέον,
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Σύμφωνα με τις
υποβληθείσες στο
σύστημα Υ. Δ. των
ιδιοκτητών των ΕΔΧ
οχημάτων αυτοί είναι
συνεργάτες του
Οικονομικού Φορέα που
συμμετέχει στο
διαγωνισμό και όχι μέλη
του Ο.Φ..
Σύμφωνα με την
υποβληθείσα στο
σύστημα Τεχνική
Προσφορά του
Οικονομικού Φορέα και
συγκεκριμένα στον «Α2)
ΠΙΝΑΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΟΛΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ
ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ
ΜΕ ΟΛΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ
(100% ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΣΤΟΝ
ΟΙΚ. ΦΟΡΕΑ» ,
προκύπτει ότι το
ονοματεπώνυμο του
δηλωθέντος οδηγού
είναι αυτό του ιδιοκτήτη
του οχήματος.
Στην
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ
ΟΔΗΓΙΑ 10/2015
(ΑΔΑ:6243ΟΞΤΒ-ΞΧ9)
του Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ στη
σελ 2, αναφέρεται ότι
«…Η βασική διάκριση
της υπεργολαβίας από
τη δάνεια εμπειρία
έγκειται στο γεγονός ότι
ο «δανειζόμενος»
εξακολουθεί να είναι
εκείνος που θα
εκτελέσει τη σύμβαση,
κάνοντας χρήση των
πόρων – μέσων που
δανείζεται από τρίτους
κατά την εκτέλεση
αυτής, ενώ στην
υπεργολαβία το

ΑΔΑ: 608Ψ7ΛΗ-Δ6Μ



ανατεθέν τμήμα της
σύμβασης που
αναλαμβάνει ο
υπεργολάβος εκτελείται
από τον τελευταίο, υπό
τους όρους της
σύμβασης που συνάπτει
ο ανάδοχος με τον
υπεργολάβο…».
Στο από 25-06-2020
υποβληθέν ΕΕΕΣ του
Οικονομικού Φορέα
δηλώνεται στο «Μέρος
ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά
με τον οικονομικό
φορέα, παράγραφοι Γ
και Δ», ότι ο
Οικονομικός Φορέας
που συμμετέχει στο
διαγωνισμό ΔΕΝ
βασίζεται σε ικανότητες
άλλων οντοτήτων και
ΔΕΝ στηρίζεται σε
υπεργολάβους.
Η επιτροπή θεωρεί ότι
τόσο στην περίπτωση
στήριξης του
οικονομικού φορέα σε
τρίτο όσο και στην
περίπτωση ανάθεσης
τμήματος της σύμβασης
σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας, ο
Οικονομικός Φορέας
έχει την υποχρέωση να
έχει δηλώσει αυτό, στο
υποβληθέν ΕΕΕΣ.

41
ΤΣΩΚΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ,ΧΡΥΣΟΣΤΟ
ΜΟΣ

Δ209 ΤΑΕ2480
ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ,
Δ209, Δ237 ΔΕΝ
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ
ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙ ΤΗΣ
ΕΔΡΑΣ –
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΠΟΡΡΙ
ΠΤΕΤΑΙ

Δ237 ΤΑΕ2480

3.β) Εγκρίνει, τους κάτωθι οικονομικούς φορείς των οποίων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν μη
αποδεκτές και απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των
τεχνικών προσφορών σύμφωνα με το πρακτικό 7.1/02-11-2020 (ολοκληρώθηκε στις 17-11-
2020), το οποίο έγινε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ με το 7.1/02-11-2020 (19-11-2020) της Επιτροπής
διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, με την αιτιολογία ότι δεν τηρείται το
θεσμικό πλαίσιο περί της έδρας- διοικητικής μονάδας, αλλά μετά την εισήγηση του
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Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Αθλητισμού ,κ.Κων/νου Γαλάνη και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι τα
τμήματα με κωδικούς Δ70, Δ47, Δ66, Δ38, Δ63, Δ179, Δ187, Δ158, Δ183, Δ214, Δ5 σύμφωνα
με την παράγραφο 3 του πρακτικού 7.2 της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών είναι άγονα, καθώς η μία και μοναδική προσφορά απορρίφθηκε
καθώς δεν τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί της έδρας- διοικητικής μονάδας

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡ
ΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜ
Α

ΑΡΙΘΜΟ
Σ
ΚΥΚΛΟ
Φ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

16
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗ
Σ

Δ70 ΤΑΕ2623 ΔΕΚΤΗ

18
ΛΕΜΠΕΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟ
Σ

Δ47 ΤΑΕ2654

ΔΕΚΤΗ
Δ66 ΤΑΕ2654
Δ38 ΤΑΕ2654

Δ63 ΤΑΕ2656

21
ΜΠΑΛΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,ΛΕΩΝΙΔ
ΑΣ

Δ179
Δ187 ΤΑΕ2671 ΔΕΚΤΗ

41
ΤΣΩΚΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ,ΧΡΥΣΟΣΤΟΜ
ΟΣ

Δ158 ΤΑΕ2490 ΔΕΚΤΗ

Δ183 ΤΑΕ2490

36

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΔΧ

ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΡΙΠΟΣ

Σ Π Ε

Δ214 ΤΑΕ2333
ΔΕΚΤΗ

40
ΤΣΟΚΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ,ΧΡΥΣΟΣΤΟ
ΜΟΣ

Δ5 ΤΑΕ2371 ΔΕΚΤΗ

4.Εγκρίνει, εν μέρει, το πρακτικό 7.2 /18-11-2020 (ολοκληρώθηκε στις 20-11-2020) της
Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών που αφορά την
αποσφράγιση και έλεγχο των Οικονομικών Προσφορών 07/2020 με αρ. πρωτ. 213747/6438/14-
10-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007476545 2020-10-14) Πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών
για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020
(20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ
(ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων της 04/2020
με αρ. πρωτ. 147584/4385/24-07-2020 πρόσκλησης «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων
σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του
ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 2.846.003,73 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και
των δικαιωμάτων προαίρεσης». Α/Α Συστήματος: 100304.

5.Αναδεικνύει τους κάτωθι οικονομικούς φορείς, των οποίων οι οικονομικές προσφορές κρίθηκαν
αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, ως προσωρινούς αναδόχους,
σύμφωνα με το πρακτικό 7.2 /18-11-2020 (ολοκληρώθηκε στις 20-11-2020) της Επιτροπής
διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.
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Α
ΡΙ
Θ
Μ
Ο
Σ

Π
ΡΟ

ΣΦ
Ο
ΡΑ

Σ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΤΜ
Η
Μ
Α

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ
ΚΥΚΛΟ
Φ.

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡ
ΑΣ

ΕΚΠΤΩ
ΣΗ

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ /
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
(ΑΡ.ΚΥΚΛ. - ΤΙΜΗ -
ΕΚΠΤΩΣΗ - ΕΔΡΑ)

1
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΚΩΝΣΤΑ
ΝΤΙΝΟΣ

Δ24 ΤΑΕ239
4 9,81 € 0,00%

2
ΑΝΔΡΙΟΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗ
Σ

Δ162 ΤΑΕ264
9 40,54 € 0,00%

3
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΛΑΜΠΡ
ΟΣ

Δ199 ΧΑΥ40
65 142,43 € 2,00%

Δ241 ΧΑΥ12
12 130,03 € 16,00%

Δ209 ΧΑΟ85
55 187,49 € 2,00%

ΔΕΥΤΕΡΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ. Η
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ
ΚΑΤΟΠΙΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΑΡ. 2.2.1 ΤΗΣ
07/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
147584/4385/24-07-
2020 ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΡΩΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ –
Ο.Φ. «ΚΑΠΠΕΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ,ΔΗΜΗΤ
ΡΙΟΣ» (ΗΑΝ2405 –
180,00 € - 5,92% -
ΕΔΡΑ:NAI)

5
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟ
Σ

Δ40 ΤΑΕ260
6 20,36 € 0,00%

Δ58 ΤΑΕ265
3 20,76 € 0,00%

Δ61 ΤΑΕ265
8 19,73 € 1,00%

(α) ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙ
ΟΣ (ΤΑΕ2668 - 19,89 €
- 0,20% - ΕΔΡΑ:NAI)

6
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ,ΠΑΥ
ΛΟΣ

Δ177 ΤΑΕ267
0 26,00 € 0,15%

7 ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ

Δ50 ΤΑΕ265
2 80,08 € 0,50%

Δ159 ΤΑΕ265
0 23,08 € 0,09%

Δ163 ΤΑΕ265 37,94 € 0,11%
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0

Δ178 ΤΑΕ265
0 37,74 € 0,16%

9
ΔΑΡΔΟΥΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ,ΝΙΚΟΛΑΟ
Σ

Δ92 ΤΑΕ276
5 11,34 € 0,00%

10
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟ
Σ

Δ164 ΤΑΕ264
0 11,65 € 40,01%

(α) ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΑΘΑΝΑΣ
ΙΟΣ (ΤΑΕ2641 - 14,37
€ - 26,00% -
ΕΔΡΑ:NAI)

12 ΚΑΛΦΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ105 ΤΑΕ274

0 18,79 € 1,00%

13
ΚΑΠΟΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΑΝΤΩΝΙ
ΟΣ

Δ228 ΤΑΕ278
7 106,14 € 0,00%

14
ΚΑΠΠΕΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ,ΔΗΜΗΤ
ΡΙΟΣ

Δ45 ΧΑΟ99
30 45,00 € 6,56%

Δ237 ΗΑΝ24
05 88,28 € 0,00%

15
ΚΑΤΣΑΡΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ,ΒΑΣ
ΙΛΕΙΟΣ

Δ41 ΤΑΕ261
3 26,21 € 21,01%

16
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗ
Σ

Δ62 ΤΑΕ262
7 44,98 € 6,29%

(α) ΚΑΠΠΕΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ,ΔΗΜΗΤ
ΡΙΟΣ (ΧΑΟ9930 -
45,00 € - 6,25% -
ΕΔΡΑ:NAI)

17
ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΑ
ΝΝΗΣ

Δ67 ΤΑΕ264
2 20,39 € 1,02%

Δ75 ΤΑΕ264
2 119,24 € 11,00%

ΔΕΥΤΕΡΟΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ. Η
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ
ΚΑΤΟΠΙΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΑΡ. 2.2.1 ΤΗΣ
07/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
147584/4385/24-07-
2020 ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΡΩΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ –
Ο.Φ. «ΤΣΩΚΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ,ΧΡΥΣΟΣΤΟ
ΜΟΣ» (ΤΑΕ2490 –
86,41 € - 35,51% -
ΕΔΡΑ:NAI)

18 ΛΕΜΠΕΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟ Δ44 ΤΑΕ265

6 24,36 € 0,00%
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Σ

19
ΛΙΑΠΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟ
Σ

Δ140 ΤΑΕ275
8 16,70 € 0,00%

20 ΜΗΤΤΑ
ΠΑΓΩΝΑ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ97 ΤΑΕ271

2 26,91 € 0,99%

(α) ΤΟΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝ
ΗΣ (ΤΑΕ2767 - 27,18 €
- 0,00% - ΕΔΡΑ:NAI)

21
ΜΠΑΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,ΛΕΩΝΙΔ
ΑΣ

Δ169 ΤΑΕ267
1 41,72 € 0,00%

22
ΜΩΡΑΙΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ,ΧΑΡΑΛΑΜΠ
ΟΣ

Δ7 ΤΑΕ246
7 24,64 € 0,00%

Δ10 ΤΑΕ246
7 22,26 € 0,00%

Δ12 ΤΑΕ246
7 39,08 € 0,00%

Δ13 ΤΑΕ246
7 21,42 € 0,00%

Δ203 ΤΑΕ241
9 71,66 € 0,00%

Δ206 ΤΑΕ241
9 10,37 € 0,00%

Δ219 ΤΑΕ241
9 19,62 € 0,00%

23 ΞΥΠΟΛΗΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
Δ78 ΤΑΕ258

5 22,97 € 0,99%

Δ96 ΤΑΕ258
5 38,25 € 1,01%

24
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΣ

Δ81 ΤΑΕ272
0 28,47 € 1,01%

25
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΧΡΗΣ
ΤΟΣ

Δ93 ΤΑΕ273
7 25,48 € 0,00%

26
ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟ
Σ

Δ60 ΤΑΕ262
2 12,51 € 3,02%

Δ69 ΤΑΕ262
2 33,51 € 0,80%

27
ΡΕΝΤΙΦΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙ
ΟΣ

Δ42 ΤΑΕ261
9 24,50 € 0,89%

Δ53 ΤΑΕ261
9 10,50 € 1,87%

Δ55 ΤΑΕ261
9 22,00 € 0,36%

29 ΣΑΛΕΜΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ195 ΤΑΕ248

2 18,50 € 14,11%

(α) ΓΚΑΒΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΝΙΚΗΦ
ΟΡΟΣ (ΤΑΕ2207 -
21,32 € - 1,02% -
ΕΔΡΑ:NAI)
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30
ΣΙΑΦΛΕΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΑ
ΝΝΗΣ

Δ46 ΤΑΕ262
8 48,00 € 0,33%

33 ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ229 ΤΑΕ244

3 31,06 € 0,00%

34
ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΣΩΤ
ΗΡΙΟΣ

Δ37 ΤΑΕ266
3 20,56 € 0,00%

Δ43 ΤΑΕ266
3 29,44 € 0,00%

Δ64 ΤΑΕ266
3 38,64 € 0,00%

Δ65 ΤΑΕ266
3 38,64 € 0,00%

35
ΣΥΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝ
ΤΙΝΟΣ

Δ25 ΤΑΕ225
4 27,98 € 0,00%

Δ28 ΤΑΕ225
4 23,28 € 0,00%

37
ΣΧΟΙΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗ
Σ

Δ57 ΤΑΕ267
3 39,72 € 1,00%

39
ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΑΝΤΩΝΙΟ
Σ

Δ27 ΤΑΕ222
3 31,92 € 0,00%

41
ΤΣΩΚΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ,ΧΡΥΣΟΣΤΟ
ΜΟΣ

Δ161 ΤΑΕ249
0 31,98 € 6,00%

Δ168 ΤΑΕ249
0 11,67 € 7,01%

Δ184 ΤΑΕ249
0 24,55 € 10,99%

42
ΦΛΕΒΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟ
Σ

Δ185 ΤΑΕ264
8 39,50 € 0,85%

43
ΧΑΤΗΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,ΝΙΚΟΛ
ΑΟΣ

Δ104 ΤΑΕ257
7 30,46 € 0,00%

6.Αναδεικνύει τα κάτωθι δρομολόγια, ως άγονα καθώς μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών δεν προέκυψαν προσωρινοί ανάδοχοι, σύμφωνα με
το πρακτικό 7.2 /18-11-2020 (ολοκληρώθηκε στις 20-11-2020) της Επιτροπής διενέργειας του
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.

Α/
Α

ΤΜΗΜ
Α ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓ
ΙΟΥ

ΜΕΣΟ
Ν

1 Δ100 ΚΟΥΤΟΥΡΛΑ-ΜΕΤΟΧΙ (ΕΔΡΑ Δ.Σ
ΜΕΤΟΧΙΟΥ) & ΕΠΙΣΤΡ. 125 ΤΑΞΙ

2 Δ114 ΜΟΥΡΤΕΡΗ-ΑΥΛΩΝΑΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ. (16:00) 272 ΤΑΞΙ

3 Δ118 ΚΟΥΤΟΥΡΛΑ-ΜΕΤΟΧΙ & ΕΠΙΣΤΡ. 439 ΤΑΞΙ

4 Δ126 ΑΧΛΑΔΕΡΗ-ΣΥΚΙΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 651 ΤΑΞΙ
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5 Δ134 ΑΝΔΡΩΝΙΑΝΟΙ-ΓΕΦΥΡΑ ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ &
ΕΠΙΣΤΡ. 810 ΤΑΞΙ

6 Δ171 ΑΓ.ΑΝΝΑ-ΠΑΡ. ΑΓ. ΑΝΝΑΣ (ΟΛΟ) 652 ΤΑΞΙ

7 Δ174 ΤΡΟΥΠΙ-ΠΡΟΚΟΠΙ & ΕΠΙΣΤΡ. 846 ΤΑΞΙ

8 Δ175 ΒΛΑΧΙΑ-ΠΗΛΙ & ΕΠΙΣΤΡ. 887 ΤΑΞΙ

9 Δ182 ΠΗΛΙ-ΠΡΟΚΟΠΙ & ΕΠΙΣΤΡ. (ΔΕ,ΠΑ) 1103 ΤΑΞΙ

10 Δ186 ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ - ΑΧΛΑΔΙ (ΟΛΟ) 1126 ΤΑΞΙ

11 Δ189 ΧΩΡΑ - ΤΡΑΧΥ (ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡ.) 1131 ΤΑΞΙ

12 Δ198 ΑΝΘΗΔΟΝΑ-ΛΑΧΙΔΕΖΑ-ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙΑ
(ΟΛΟ) 525 ΤΑΞΙ

13 Δ223 Ν.ΑΡΤΑΚΗ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΠΟΥΡΤΖΙ) &
ΕΠΙΣΤΡ. 1063 ΤΑΞΙ

14 Δ231 ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙΑ-ΛΟΥΚΙΣΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 1132 ΤΑΞΙ

15 Δ39 Ν.ΠΥΡΓΟΣ-ΩΡΕΟΙ (ΜΟΝΟ ΠΡΩΙ) 181 ΤΑΞΙ

16 Δ4 ΑΜΦΙΘΕΑ-ΚΑΘΕΝΟΙ & ΕΠΙΣΤΡ. 147 ΤΑΞΙ

17 Δ54 ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ-ΠΕΥΚΙ & ΕΠΙΣΤΡ.(16:00) 771 ΤΑΞΙ

18 Δ71 Ν.ΠΥΡΓΟΣ-ΩΡΕΟΙ & ΕΠΙΣΤΡ. -2 1108 ΤΑΞΙ

19 Δ9 ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ-ΨΑΧΝΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 864 ΤΑΞΙ

7.α) Εγκρίνει την μη ανάδειξη των δρομολογίων του κάτωθι πίνακα, ως άγονα, τα οποία είχαν
αναδεχθεί σύμφωνα με σκεπτικό του πρακτικού 7.2 /18-11-2020 (ολοκληρώθηκε στις 20-11-
2020) της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.
β) Εγκρίνει την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, για τα τμήματα του κάτωθι πίνακα, στο
στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, για τους οικονομικούς φορείς των οποίων οι
προσφορές έγιναν αποδεκτές σύμφωνα με το σημείο 3β της παρούσας απόφασης

Α/
Α

ΤΜΗΜ
Α ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓ
ΙΟΥ

ΜΕΣΟ
Ν

1 Δ158 ΒΛΑΧΙΑ-ΠΗΛΙ & ΕΠΙΣΤΡ. 52 ΤΑΞΙ

2 Δ179 ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ-ΚΕΡΑΣΙΑ (ΟΛΟ) 1025 ΤΑΞΙ

3 Δ183 ΠΡΟΚΟΠΙ - ΠΗΛΙ (ΟΛΟ) 1104 ΤΑΞΙ

4 Δ187 ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ-ΚΕΡΑΣΙΑ (ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡ.) 1152 ΤΑΞΙ

5 Δ214 ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ-ΔΡΟΣΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 950 ΤΑΞΙ

6 Δ38 ΑΓΔΙΝΕΣ-ΓΟΥΒΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 172 ΤΑΞΙ
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7 Δ47 ΑΓΔΙΝΕΣ-ΓΟΥΒΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 476 ΤΑΞΙ

8 Δ5 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ-ΜΙΣΤΡΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 474 ΤΑΞΙ

9 Δ63 ΑΓΡΙΟΒΟΤΑΝΟ-ΠΕΥΚΙ & ΕΠΙΣΤΡ. 1014 ΤΑΞΙ

10 Δ66 ΑΓΔΙΝΕΣ-ΓΟΥΒΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ.-2 1041 ΤΑΞΙ

11 Δ70 ΚΕΡΑΣΙΑ-ΚΑΜΑΡΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 1107 ΤΑΞΙ

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

9.Εγκρίνει την κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών
δρομολογίων στους προαναφερόμενους (σημείο 5 της παρούσας εισήγησης) προσωρινούς
αναδόχους, βάσει των διατάξεων του αρ. 33 παρ.1 του Ν.4713/2020 (Α΄147).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1635

ΘΕΜΑ 24ο:Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της
96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας &
Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για
τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 227828/6862/25-
11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Οι κ.κ.Δούρος,Σιαλμάς,Αναγνωστάκης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει την τροποποίηση - επανακοστολόγηση των δρομολογίων και την
τροποποίηση των προς σύναψη συμβάσεων αυτών, για την μεταφορά μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-
2023, τα οποία προκηρύχτηκαν με τις 01/2020 με αριθμ. πρωτ. 141536/4255/17-07-
2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007041916 2020-07-17) για την υποβολή προσφορών για την
κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» , 02/2020 με αριθμ. πρωτ. 142832/4292/20-07-2020
(ΑΔΑΜ: 20PROC007052355 2020-07-2020) για την υποβολή προσφορών για την
κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» και 04/2020 με αρ. πρωτ. 147584/4385/24-07-
2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007084528 2020-07-24) για την υποβολή προσφορών για την
κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», προσκλήσεις στα πλαίσια της
96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας &
Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία
σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 , οι οποίες πραγματοποιούνται
σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του νομού Εύβοιας, για τα σχολικά
έτη 2020-2023 όπως αυτές διαμορφώθηκαν και καταγράφηκαν στη Βάση Δεδομένων της
Π. Ε. Εύβοιας μετά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 – 2021, καθώς και των
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έκτακτων αναγκών λόγω της καταστροφής υποδομών (γέφυρες, οδικό δίκτυο, κλπ) από
την καταστροφική πλημμύρα της 9ης Αυγούστου 2020, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ παρ.2 στ1 της αριθμ. 50025/26-09-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-
09-2018) Κ.Υ.Α. των Υπουργών ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ “Μεταφορά
μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες” ως εξής:

Πίνακας αποτύπωσης των τροποποιήσεων των δρομολογίων με μισθωμένα ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ για τη
μεταφορά μαθητών κατά τα σχολικά έτη 2020-2023 που περιλαμβάνονται στην αρ. 1082/01-09-

2020(ΑΔΑ ΨΩ4Μ7ΛΗ-ΡΤΖ, αρ. Πρακτικού 31ο ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία αναδείχθηκαν οι προσωρινοί ανάδοχοι της 01/2020 με
αριθμ. πρωτ. 141536/4255/17-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007041916 2020-07-17) Πρόσκλησης για την

κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε.Εύβοιας
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ΑΙ
ΤΙ
ΛΟ

ΓΙ
Α

1

193

ΑΧΛΑΔΕΡΗ-
ΣΥΚΙΕΣ-

ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ-
ΝΕΟΧΩΡΙ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2

ΓΕΛ
ΑΥΛΩΝΑΡΙΟ

Υ, ΓΥΜ.
ΑΥΛΩΝΑΡΙΟ
Υ, ΕΠΑΛ

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ,
Δ.Σ.

ΑΥΛΩΝΑΡΙΟ
Υ

28 0 0 8300 0 0 0 8300 1,27 €
ΜΕΓ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

7,04 € 58,76 € 58,17 € 1,00%

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ Ν.
ΕΥΒΟΙΑΣ

72,71 €

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣ
Η

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ
ΟΥ

193

ΑΧΛΑΔΕΡΗ-
ΣΥΚΙΕΣ-

ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ-
ΝΕΟΧΩΡΙ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2

ΓΕΛ
ΑΥΛΩΝΑΡΙΟ

Υ, ΓΥΜ.
ΑΥΛΩΝΑΡΙΟ
Υ, ΕΠΑΛ

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ,
Δ.Σ.

ΑΥΛΩΝΑΡΙΟ
Υ, ΕΠΑΛ

ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ

30 0 0 8300 0 0 0 8300 1,15 €
ΜΕΓ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

0,00 € 1,00% 50,60 € 50,09 € ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ
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ΑΔΑ: 608Ψ7ΛΗ-Δ6Μ



2

394

ΣΠΗΛΙΕΣ-
ΣΕΛΜΑΝ-
ΚΑΜΠΟΣ-
ΛΕΥΚΑΝΤΙ-
ΤΟΠΙΚΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ-
ΒΑΣΙΛΙΚΟ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2

Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
2ο, Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
1ο, ΝΗΠ.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

4ο

28 6500 0 3000 500 0 0 10000 1,27 €
ΜΕΓ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

7,04 € 92,00 € 73,60 € 20,00%

ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε.
92,00 €

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣ
Η

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ
ΟΥ

394

ΣΠΗΛΙΕΣ-
ΣΕΛΜΑΝ-
ΚΑΜΠΟΣ-
ΛΕΥΚΑΝΤΙ-
ΤΟΠΙΚΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ-
ΒΑΣΙΛΙΚΟ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2

Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
1ο, Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
2ο, ΝΗΠ.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

4ο

29 9000 0 3000 500 0 0 12500 1,15 €
ΜΕΓ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

7,04 € 20,00% 111,26 € 89,01 €

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΛΟΓΩ ΧΛΜ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ
ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΠΟΥ

ΠΡΟΚΆΛΕΣΑΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ,

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
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3

427

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
-ΤΟΠΙΚΑ
ΑΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2

Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

1ο

43 11000 0 0 0 0 0 11000 1,27 €
ΜΕΓ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

10,54
€ 122,70 € 92,03 € 25,00%

ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε.
115,04 €

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣ
Η

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ
ΟΥ

427

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
-ΤΟΠΙΚΑ
ΑΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2

Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

1ο

45 14000 0 0 0 0 0 14000 1,15 €
ΜΕΓ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

10,54
€ 25,00% 144,12 € 108,09 €

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΛΟΓΩ ΧΛΜ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ
ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΠΟΥ

ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ,

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΑΔΑ: 608Ψ7ΛΗ-Δ6Μ
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795

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
-ΑΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2

Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

1ο

39 10000 0 0 0 0 0 10000 1,27 €
ΜΕΓ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

7,04 € 110,48 € 81,76 € 26,00% 110,48 € 81,76 €

ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε.
102,20 €

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣ
Η

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ
ΟΥ

795

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
-ΑΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2

Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

1ο

49 12500 0 0 0 0 0 12500 1,15 €
ΜΕΓ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

7,04 € 26,00% 132,52 € 98,06 €

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΛΟΓΩ ΧΛΜ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ
ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΠΟΥ

ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
ΕΩΣ 09-10-2020
(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΖΗΜΙΩΝ)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣ

Η
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ

ΟΥ

795

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
-ΑΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.

0 0 10000 0 0 0 0 0 10000 1,15 €
ΜΕΓ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

7,04 € 26,00% 108,22 € 80,08 €

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ

10-10-2020

Πίνακας αποτύπωσης των τροποποιήσεων των δρομολογίων με μισθωμένα ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ για τη μεταφορά μαθητών κατά τα σχολικά έτη 2020-2023
που περιλαμβάνονται στις αρ. 1083/01-09-2020 (αρ. πρακτικού 31ο, ΑΔΑ: ΨΩ4Μ7ΛΗ-ΡΤΖ)και 1120/08-09-2020(αρ. πρακτικού 32ο, ΑΔΑ: 6Ε377ΛΗ-597)
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία αναδείχθηκαν οι προσωρινοί ανάδοχοι της 02/2020 με αριθμ.
πρωτ. 142832/4292/20-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007052355 2020-07-2020) Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε. Ευβοίας

ΑΔΑ: 608Ψ7ΛΗ-Δ6Μ
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926

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-
ΕΡΕΤΡΙΑ-

ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-
ΒΑΣΙΛΙΚΟ-
ΜΠΟΥΡΤΖΙ-

Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΣ-
ΑΦΡΑΤΙ-

ΧΑΛΚΙΔΑ(ΕΔΡΑ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΣ) &

ΕΠΙΣΤΡ.

2 ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ.
ΧΑΛΚΙΔΑΣ 20 8000 0 38600 2000 0 0 48600 1,27 €

ΜΙΚ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

14,08
€ 170,92 € 124,77 € 27,00%

ΤΣΟΤΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ &

ΣΙΑ Ε.Ε
155,96 €

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

926

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-
ΕΡΕΤΡΙΑ-

ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-
ΒΑΣΙΛΙΚΟ-
ΜΠΟΥΡΤΖΙ-

Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΣ-
ΑΦΡΑΤΙ-

ΧΑΛΚΙΔΑ(ΕΔΡΑ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΣ) &

ΕΠΙΣΤΡ.

2 ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ.
ΧΑΛΚΙΔΑΣ 15 8000 0 44300 2000 0 0 54300 1,15 €

ΜΙΚ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

14,08
€ 27,00% 182,26 € 133,05 €

ΑΙΤΗΣΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΛΟΓΩ
ΧΛΜ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ
ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ

ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ
ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ
21/9/2020

Α/
Α

ΔΡ
Ο
Μ
Ο
ΛΟ

ΓΙ
Ο

Ο
Ν
Ο
Μ
ΑΣ

ΙΠ
ΛΗ

ΡΗ
Σ
ΔΙ
ΑΔ

ΡΟ
Μ
Η

ΑΡ
.Δ
ΙΑ
ΔΡ

Ο
Μ
Ω
Ν

ΣΧ
Ο
ΛΙ
ΚΕ

Σ
Μ
Ο
Ν
ΑΔ

ΕΣ

Μ
ΑΘ

ΗΤ
ΕΣ ΚΛΙΣΗ

ΕΝΤΟΣ
ΜΙΚΡΗ

ΚΛΙ
ΣΗ
ΕΝΤ
ΟΣ
ΜΕ
ΓΑΛ
Η

ΚΛΙΣΗ
ΕΚΤΟΣ
ΜΙΚΡΗ

ΚΛΙΣΗ
ΕΚΤΟΣ
ΜΕΓΑ
ΛΗ

ΚΛΙΣΗ
ΧΩΜΑ
ΜΙΚΡΗ

ΚΛΙΣΗ
ΧΩΜΑ
ΜΕΓΑ
ΛΗ ΣΥ

Ν
Ο
ΛΟ

ΚΟ
ΣΤ
Ο
Σ

ΚΑ
ΥΣ

ΙΜ
Ο
Υ

Μ
ΕΤ

ΑΦ
.Μ

ΕΣ
Ο

ΚΟ
ΣΤ
Ο
Σ

ΣΥ
Ν
Ο
ΔΟ

Υ

Η
Μ
ΕΡ

ΗΣ
ΙΟ

ΚΟ
ΣΤ
Ο
Σ
ΔΗ

Μ
Ο
Π
ΡΑ

ΤΗ
ΣΗ

Σ

Π
ΡΟ

ΣΦ
ΕΡ

Ο
Μ
ΕΝ

Η
ΤΙ
Μ
Η

Π
Ο
ΣΟ

ΣΤ
Ο
ΕΚ

Π
ΤΩ

ΣΗ
Σ

Ν
ΈΟ

Η
Μ
ΕΡ

ΗΣ
ΙΟ

ΚΟ
ΣΤ
Ο
Σ

ΤΡ
Ο
ΠΟ

Π
Ο
ΙΗ
ΣΗ

Σ

Ν
ΈΟ

Η
Μ
ΕΡ

ΗΣ
ΙΟ

ΣΥ
Μ
ΒΑ

ΤΙ
ΚΟ

ΚΟ
ΣΤ
Ο
Σ

ΑΝ
ΑΔ

Ο
ΧΟ

Σ

Π
ΡΟ

ΓΕ
Ν
ΕΣ
ΤΕ

ΡΕ
Σ
ΑΠ

Ο
Φ
ΑΣ

ΕΙ
Σ
Ο
.Ε
.

ΕΠ
ΑΝ

ΑΚ
Ο
ΣΤ
Ο
ΛΟ

ΓΗ
ΣΕ
Ω
Ν

Μ
ΕΓ
ΙΣ
ΤΟ

ΕΠ
ΙΤ
ΡΕ

Π
Ο
Μ
ΕΝ

Ο
ΣΥ

Μ
ΒΑ

ΤΙ
ΚΟ

ΚΟ
ΣΤ
Ο
Σ
ΛΟ

ΓΩ
ΧΡ

ΗΣ
Η
Σ
Π
Ο
ΣΟ

ΣΤ
Ο
Υ

ΔΙ
ΚΑ

ΙΩ
Μ
ΑΤ

Ω
Ν
Π
ΡΟ

ΑΙ
ΡΕ

ΣΕ
Ω
Σ
(2
5%

)

ΑΙ
ΤΙ
ΛΟ

ΓΙ
Α

6 1147

ΠΑΝΟΡΑΜΑ-
ΛΙΝΟΒΡΟΧΙ-
ΣΠΗΛΙΕΣ-

ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ-

2

Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
3ο , ΝΗΠ.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

17 11000 0 0 3300 0 0 14300 1,27 €
ΜΙΚ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

7,04 € 85,62 € 77,06 € 10,00%
ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε.
96,32 €

ΑΔΑ: 608Ψ7ΛΗ-Δ6Μ



ΣΕΛΜΑΝ-
ΛΕΥΚΑΝΤΙ-
ΒΑΣΙΛΙΚΟ &
ΕΠΙΣΤΡ.

5ο, ΝΗΠ.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

3o
ΟΛΟΗΜΕΡΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

1147

ΠΑΝΟΡΑΜΑ-
ΛΙΝΟΒΡΟΧΙ-
ΣΠΗΛΙΕΣ-

ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ-
ΣΕΛΜΑΝ-
ΛΕΥΚΑΝΤΙ-
ΒΑΣΙΛΙΚΟ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2

Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
3ο , ΝΗΠ.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

3o
ΟΛΟΗΜΕΡΟ,

ΝΗΠ.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

5ο

17 14300 0 0 3300 0 0 17600 1,15 €
ΜΙΚ.
ΛΕΩΦ
ΟΡΕΙΟ

10,55
€ 10,00% 102,36 € 92,12 €

ΑΙΤΗΣΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΛΟΓΩ
ΧΛΜ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ
ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ

ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ,

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ
ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΧΡΟΝΙΑΣ

Πίνακας αποτύπωσης των τροποποιήσεων των δρομολογίων με μισθωμένα ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ για τη μεταφορά μαθητών κατά τα σχολικά έτη 2020-2023
που περιλαμβάνονται στις αρ. 1144/15-09-2020 (πρακτικό 33, ΑΔΑ :ΩΔΝΡ7ΛΗ-ΥΣΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας με την οποία αναδείχθηκαν οι προσωρινοί ανάδοχοι της 04/2020 με αρ. πρωτ. 147584/4385/24-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007084528 2020-07-24)
Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296

2020-06-01) για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε. Ευβοίας
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7 451
Λ.ΑΚΤΗ-ΕΡΕΤΡΙΑ

(ΤΟΠΙΚΑ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ) &

2
Δ.Σ.

ΕΡΕΤΡΙΑΣ
1ο, ΝΗΠ.

4 0 0 4300 0 0 0 4300 0,00 € ΤΑΞΙ 0,00 € 22,82 € 22,72 € 0,44% ΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28,40 €

ΑΔΑ: 608Ψ7ΛΗ-Δ6Μ



ΕΠΙΣΤΡ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ 1ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

451

Λ.ΑΚΤΗ-ΕΡΕΤΡΙΑ
(ΤΟΠΙΚΑ

ΕΡΕΤΡΙΑΣ) &
ΕΠΙΣΤΡ.

2

Δ.Σ.
ΕΡΕΤΡΙΑΣ
1ο , ΝΗΠ.

ΕΡΕΤΡΙΑΣ 1ο

4 0 0 4300 0 0 0 4300 0,00 € ΤΑΞΙ 0,00 € 0,44% 22,82 € 22,72 €

ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΜΟΝΑΔΑΣ 1ο
ΝΗΠ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
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516

ΧΩΝΙ
ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ-
ΜΑΡΜΑΡΙ &

ΕΠΙΣΤΡ.

2

Δ.Σ.
ΜΑΡΜΑΡΙΟ
Υ, ΓΥΜ.

ΜΑΡΜΑΡΙΟ
Υ

4 0 0 8800 0 0 0 8800 0,00 € ΤΑΞΙ 0,00 € 31,34 € 31,03 € 0,99%

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 38,79 €ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

516

ΚΑΤΣΑΡΩΝΙ -ΧΩΝΙ
ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ-
ΜΑΡΜΑΡΙ &

ΕΠΙΣΤΡ.

2

Δ.Σ.
ΜΑΡΜΑΡΙΟ
Υ, ΓΥΜ.

ΜΑΡΜΑΡΙΟ
Υ

4 0 0 10500 0 0 0 10500 0,00 € ΤΑΞΙ 0,00 € 0,99% 34,54 € 34,20 €
ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΣΑΡΩΝΙ
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9

1017

Ν. ΣΤΥΡΑ-
ΛΕΠΟΥΡΑ &
ΕΠΙΣΤΡ ( ΕΔΡΑ
ΕΙΔΙΚΟΥ Δ.Σ.)

2 ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ.
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 1 0 0 30900 0 0 0 30900 0,00 € ΤΑΞΙ 0,00 € 73,10 € 72,37 € 1,00%

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 90,46 €

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

1017 ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ- 2 ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. 2 0 0 38400 0 0 0 38400 0,00 € ΤΑΞΙ 0,00 € 1,00% 87,28 € 86,41 € ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΑΔΑ: 608Ψ7ΛΗ-Δ6Μ



Ν. ΣΤΥΡΑ-
ΛΕΠΟΥΡΑ &
ΕΠΙΣΤΡ ( ΕΔΡΑ
ΕΙΔΙΚΟΥ Δ.Σ.)

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΖΩΟΔΟΧΟΣ
ΠΗΓΗ ΛΟΓΩ
ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ
ΜΑΘΗΤΗ
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2.Εγκρίνει την τροποποίηση των δρομολογίων με κωδικούς 394, 427, 795 και 1147 άρχεται από
την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021.

3.Εγκρίνει την τροποποίηση του δρομολογίου με κωδικούς 926 άρχεται από τις 21-09-2020.

4.Εγκρίνει την τροποποίηση των δρομολογίων 1017, 193, 451, 516 άρχεται από την έγκριση της
παρούσας εισήγησης.

5.Εγκρίνει την παρακράτηση ή την καταβολή αναδρομικά της διαφοράς που προκύπτει από τις
ανωτέρω τροποποιήσεις για το σχολικό έτος 2020-2021.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1636

ΘΕΜΑ 25ο:Καταργήσεις-Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της
Π.Ε.Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2020-2021,(4η κατάσταση).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.Δ.Α./Φ.Γ/4379/13-
11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Οι κ.κ.Δούρος,Σιαλμάς ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε:“Πρόκειται για συγκεκριμένες λογικές τροποποιήσεις ύστερα από έγραφες
αναφορές των σχολικών μονάδων……
Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τροποποιήσεις-καταργήσεις-συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε. Φθιώτιδας (4η Κατάσταση Τροποποιήσεων - Καταργήσεων)
Πιο αναλυτικά:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
Χ Ω Ρ Ι Σ Α Λ Λ Α Γ Η

ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ 50: Το τμήμα 50, του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού με Δυναμικό Σύστημα
Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), διπλό δρομολόγιο με Δ.Χ. επιβατικό (ταξί) και προσωρινό ανάδοχο
τον Κόγια Χρήστο, με αφετηρία το Νέο Ικόνιο-Γραμματικό Καρδίτσας και προορισμό το
Νηπιαγωγείο & Δημοτικό σχολείο Νέου Μοναστηρίου, να τροποποιηθεί σε Νέο Ικόνιο-
Γραμματικό Καρδίτσας και προορισμό το Δημοτικό σχολείο Νέου Μοναστηρίου δεδομένου ότι οι
μαθητές που έπρεπε να μεταφερθούν με το συγκεκριμένο δρομολόγιο ήταν πέντε (5) και δεν
ήταν δυνατή η μεταφορά τους με ένα Δ.Χ. επιβατικό-ταξί ήτοι: τρείς (3) για το Νηπιαγωγείο Ν.
Μοναστηρίου & δύο (2) για το Δημοτικό Ν. Μοναστηρίου (σχετ. η αριθ. Φ.Αποφ/4788/01-10-
2020 απόφαση της Περιφερειακής Δ/ντριας Εκπ/σης). Στη συνέχεια δημοπρατήθηκε &
ανατέθηκε ξεχωριστό δρομολόγιο (2020 ΝΕΟ 15) με το οποίο μεταφέρονται οι μαθητές του
Νηπιαγωγείου. Άρα το δρομολόγιο του τμήματος 50 πρέπει να τροποποιηθεί όπως παραπάνω
(σχετικά το αριθ. 24/03-09-2020 έγγραφο του Νηπιαγωγείου Ν. Μοναστηρίου & το αριθ. 139/02-
09-2020 έγγραφο του Δημοτικού σχολείου Νέου Μοναστηρίου) .
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Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου.

ΤΜΗΜΑ 62: Το τμήμα 62, του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού με Δυναμικό Σύστημα
Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), διπλό δρομολόγιο με Δ.Χ. επιβατικό (ταξί) και προσωρινό ανάδοχο
τον Μαγκλάρα Δημήτριο, με αφετηρία το Καλαμάκι και προορισμό τη Διασταύρωση Δίβρης
(ανταπόκριση με λεωφορείο για το 1ο Γυμνάσιο Λαμίας), να τροποποιηθεί σε Καλαμάκι και
προορισμό τη Διασταύρωση Δίβρης (ανταπόκριση με λεωφορείο για το 1ο Λύκειο Λαμίας)
δεδομένου ότι η μαθήτρια αποφοίτησε από το 1ο Γυμνάσιο Λαμίας και το τρέχον σχολικό έτος
φοιτά στο 1ο Λύκειο Λαμίας (σχετικό το αριθ. 853/22-09-2020 έγγραφο του 1ου Λυκείου Λαμίας)
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου.
Η συγκεκριμένη τροποποίηση ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021, ήτοι:
14-09-2020.

ΤΜΗΜΑ 67: Το τμήμα 67, του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού με Δυναμικό Σύστημα
Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), διπλό δρομολόγιο με Δ.Χ. επιβατικό (ταξί) και προσωρινό ανάδοχο
τον Λύκο Ιωάννη, με αφετηρία το Φραντζόμυλο και προορισμό το Νηπιαγωγείο & Δημοτικό
σχολείο Φραντζή, να τροποποιηθεί σε Φραντζόμυλο και προορισμό το Νηπιαγωγείο Φραντζή.
Οι μαθητές που έπρεπε να μεταφερθούν με το συγκεκριμένο δρομολόγιο ήταν τέσσερεις (4) και
δεν ήταν δυνατή η μεταφορά τους με ένα Δ.Χ. επιβατικό-ταξί αφού είναι μαθητές Π/θμιας
Εκπ/σης, κάτω των 12 ετών και σύμφωνα με το άρθρο 33 του ΚΟΚ απαγορεύεται η μεταφορά
τους στο μπροστινό κάθισμα. Στη συνέχεια δημοπρατήθηκε & ανατέθηκε ξεχωριστό δρομολόγιο
(2020 ΝΕΟ 6) με το οποίο μεταφέρονται οι μαθητές του Δημοτικού Φραντζή. Άρα το δρομολόγιο
του τμήματος 67 πρέπει να τροποποιηθεί όπως παραπάνω (σχετικά το αριθ. 11/01-09-2020
έγγραφο του Νηπιαγωγείου Φραντζή & το αριθ. 86/01-09-2020 έγγραφο του Δημοτικού σχολείου
Φραντζή) .
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου.

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ

ΜΑΘΗΤ
ΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΠΑΡΑ
ΤΗ-
ΡΗΣΕ
ΙΣ

50
Α΄

ΤΡΟΠΟΠ
ΟΙΗΣΗ

Νέο Ικόνιο -
Γραμματικο
Καρδίτσας

Δημοτικό σχολείο
Νέου Μοναστηρίου
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ:

Νηπιαγωγείο Νέου
Μοναστηρίου

2 ΚΟΓΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ 36,53 €

ΧΩΡΙ
Σ

ΕΠΙΠ
ΛΕΟΝ
ΚΟΣΤ
ΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ

ΜΑΘΗΤ
ΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΠΑΡΑ
ΤΗ-
ΡΗΣΕ
ΙΣ

62
Α΄

ΤΡΟΠΟΠ
ΟΙΗΣΗ

Καλαμάκι

Διασταύρωση Δίβρης
(ανταπόκριση με

λεωφορείο για το 1ο
Λύκειο Λαμίας)
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ:

1ο Γυμνάσιο Λαμίας

1 ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 39,86 €

ΧΩΡΙ
Σ

ΕΠΙΠ
ΛΕΟΝ
ΚΟΣΤ
ΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ
ΟΣ

ΜΑΘΗΤ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑ
ΤΗ-
ΡΗΣΕ
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ΤΜΗΜΑ 87: Το τμήμα 87, του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού με Δυναμικό Σύστημα
Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), διπλό δρομολόγιο με Δ.Χ. επιβατικό (ταξί) και προσωρινό ανάδοχο
τον Κατσούρα Γεώργιο, με αφετηρία τη Νεράϊδα και προορισμό το Λύκειο Στυλίδας, να
τροποποιηθεί σε Νεράϊδα και προορισμό το 1ο Νηπιαγωγείο Στυλίδας & το 1ο Δημοτικό
σχολείο Στυλίδας προκειμένου να μεταφερθούν δύο (2) μαθητές, ένας για το 1ο Νηπιαγωγείο &
ένας (1) για το 1ο Δημοτικό Στυλίδας και δεδομένου ότι το τρέχον σχολικό έτος (2020-2021) δεν
υπάρχει μαθητής που φοιτά στο Λύκειο Στυλίδας και χρήζει μεταφοράς από τη Νεράϊδα (σχετικά
το αριθ. 38/16-09-2020 έγγραφο του 1ου Νηπιαγωγείου Στυλίδας & το αριθ. Φ.9/126/18-09-2020
έγγραφο του 1ου Δημοτικού σχολείου Στυλίδας).
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου.
Η συγκεκριμένη τροποποίηση ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021, ήτοι:
14-09-2020.

ΤΜΗΜΑ 137: Το τμήμα 137, του αριθ. 94449/3454/25-05-2020 διαγωνισμού με Δυναμικό
Σύστημα Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), διπλό δρομολόγιο με Δ.Χ. επιβατικό (ταξί) και
προσωρινό ανάδοχο τον Καρακοβούνη Ανδρέα, με αφετηρία τον Κάλαμο - θέση ¨Λημέρι του
Μήτσου¨ και προορισμό το Δημοτικό σχολείο - Γυμνάσιο Αγίου Κωνσταντίνου (ανταπόκριση με
λεωφορείο για Λύκειο Καμένων Βούρλων), να τροποποιηθεί σε Κάλαμο και προορισμό το
Γυμνάσιο Αγίου Κωνσταντίνου, δεδομένου ότι το τρέχον σχολικό έτος (2020-2021) δεν υπάρχει
μαθητής που φοιτά στο Δημοτικό σχολείο Αγίου Κωνσταντίνου ή στο Λύκειο Καμένων Βούρλων
και να χρήζει μεταφοράς από τον Κάλαμο.
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου.
Η συγκεκριμένη τροποποίηση ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021, ήτοι:
14-09-2020.

ΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΙΣ

67
Α΄

ΤΡΟΠΟΠ
ΟΙΗΣΗ

Φραντζόμυλος

Νηπιαγωγείο Φραντζή
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ:

Δημοτικό σχολείο
Φραντζή

2 ΛΥΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 16,79 €

ΧΩΡΙ
Σ

ΕΠΙΠ
ΛΕΟΝ
ΚΟΣΤ
ΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ

ΜΑΘΗΤ
ΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΠΑΡΑ
ΤΗ-
ΡΗΣΕ
ΙΣ

87
Α΄

ΤΡΟΠΟΠ
ΟΙΗΣΗ

Νεράϊδα

1ο Νηπιαγωγείο
Στυλίδας -

1ο Δημοτικό Σχολείο
Στυλίδας

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ:
Λύκειο Στυλίδας

2 ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33,75 €

ΧΩΡΙ
Σ

ΕΠΙΠ
ΛΕΟΝ
ΚΟΣΤ
ΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ

ΜΑΘΗΤ
ΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΠΑΡΑ
ΤΗ-
ΡΗΣΕ
ΙΣ

137
Α΄

ΤΡΟΠΟΠ
ΟΙΗΣΗ

Κάλαμος

Γυμνάσιο Αγίου
Κωνσταντίνου
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ:

Δημοτικό σχολείο
Αγίου Κωνσταντίνου &

2 ΚΑΡΑΚΟΒΟΥΝΗ
Σ ΑΝΔΡΕΑΣ 35,44 €

ΧΩΡΙ
Σ

ΕΠΙΠ
ΛΕΟΝ
ΚΟΣΤ
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ΤΜΗΜΑ 2020 ΝΕΟ 11 : Το τμήμα 2020 ΝΕΟ 11, του αριθ. 200037/6011/29-09-2020
διαγωνισμού με Δυναμικό Σύστημα Αγορών (3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ), διπλό δρομολόγιο με Δ.Χ.
επιβατικό (ταξί) και προσωρινό ανάδοχο τον Ράϊκο Χρήστο, με αφετηρία την οδό Ολύμπου 4 και
προορισμό το 16ο Νηπιαγωγείο Λαμίας (τμήμα ένταξης), να τροποποιηθεί σε Ολύμπου 4 -
Ευζώνων 3 και προορισμό το 16ο Νηπιαγωγείο Λαμίας (τμήμα ένταξης) προκειμένου νε
μεταφερθεί ένας επιπλέον μαθητής που φοιτά στο τμήμα ένταξης του 16ου Νηπιαγωγείου (σχετ.
τα αριθ. 85/03-09-2020 & 90/16-09-2020 έγγραφα του 16ου Νηπιαγωγείου Λαμίας).
Δεν απαιτείται ανακοστολόγηση του δρομολογίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1637

ΘΕΜΑ 26ο:Κατάργηση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Ειδικής Αγωγής της Π.Ε.Φθιώτιδας
και δημοπράτηση νέου κατόπιν επανασχεδιασμού του.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.Δ.Α./Φ.Γ/4382/16-
11-202011-2020 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Σ.Ε, προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς ανέφερε τα ακόλουθα:“Η υπηρεσία ζήτησε από τις σχολικές μονάδες τα
προβλήματα που υπάρχουν στην μεταφορά των μαθητών…. Αφού τα συγκέντρωσε προχωράει
στις αναγκαίες τροποποιήσεις.
Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Οι κ.κ. Σιαλμάς Δούρος, ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει την κατάργηση του υπάρχοντος δρομολογίου με α/α 94 μεταφοράς μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του άρθρου 7.6 της αριθ. 94449/3454/25-05-2020 διακήρυξης (Ν.10)
του διαγωνισμού με την εφαρμογή Δ.Σ.Α. και σύμφωνα με την άρθρο 10 της αριθ.
185133/5658/11-09-2020 σύμβασης του αναδόχου εκτέλεσης του συγκεκριμένου δρομολογίου
μεταφοράς μαθητών κ. Παπαδάμ Παναγιώτη, με αφετηρία τις Ράχες και προορισμό την
Στυλίδα, καθώς σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. 4382/16-11-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης, το έγγραφο της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης, τις αιτήσεις των γονέων των
μεταφερόμενων μαθητών και το έγγραφο του Δ/ντη του Ειδικού Δημοτικού σχολείου Λαμίας, οι

Λύκειο Καμένων
Βούρλων

ΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ

ΜΑΘΗΤ
ΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
(€)

ΠΑΡΑ
ΤΗ-
ΡΗΣΕ
ΙΣ

2020
ΝΕΟ 11

Α΄
ΤΡΟΠΟΠ
ΟΙΗΣΗ

Ολύμπου 4
ΠΡΟΣΘΗΚΗ:
Ευζώνων 3

16ο Νηπιαγωγείο
Λαμίας

(τμήμα ένταξης)
2 ΡΑΪΚΟΣ

ΧΡΉΣΤΟΣ 17,30 €

ΧΩΡΙ
Σ

ΕΠΙΠ
ΛΕΟΝ
ΚΟΣΤ
ΟΣ
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μαθητές αφενός ταλαιπωρούνται κατά τη μετεπιβίβαση τους από το ένα λεωφορείο στο άλλο,
αφετέρου αναγκάζονται να ξυπνούν πολύ νωρίς το πρωί (06:00) και να επιστρέφουν πολύ αργά
το μεσημέρι (15:30) δεδομένου ότι η χρονική διάρκεια του δρομολογίου είναι τέτοια που
αδυνατούν να ανταποκριθούν στις φυσικές τους ανάγκες και στην έγκαιρη λήψη της
φαρμακευτικής τους αγωγής με αποτέλεσμα, η καθημερινή ταλαιπωρία, να τους έχει προκαλέσει
ψυχολογικά και άλλα προβλήματα συμπεριφοράς καθώς και άρνηση για το σχολείο.

2. Εγκρίνει τον σχεδιασμό νέου δρομολογίου για την εξυπηρέτηση των μαθητών σύμφωνα με
τον παρακάτω πίνακα :

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1638

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση προκήρυξης νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών
μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Φωκίδας, για το σχολικό
έτος 2020-2021.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.250727/4297/26-
11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Οι κ. κ. Σιαλμάς Δούρος, ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

O κ. Χρονάς δήλωσε :“Πρόκειται για τροποποιήσεις ύστερα από αίτημα σχολικών μονάδων……
Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το παρακάτω δρομολόγιο το οποίο θα εξυπηρετεί μόνο την επιστροφή στον τόπο
κατοικίας μιας μαθήτριας του ολοήμερου τμήματος του Νηπ. Μαλαμάτων, καθώς το πρωί μπορεί
να εξυπηρετηθεί με ήδη υπάρχον δρομολόγιο (σχετικό έγγραφο 4).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΕΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΦΕΤΗΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩ

Ν

ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΟΙΤΗΣΗΣ /
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ
Ο

ΕΙΔΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝ.

ΑΝΩΤΑΤΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

Ράχες-Μαρίνι 3

Ειδικό Δημοτικό
Λαμίας

(Γρεβενών &
Μπελογιάννη Λαμία)

διπλό
δρομολόγιο

(με
επιστροφή)

Δ.Χ.
Επιβατικό
(ταξί)

77,92 €
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1639
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Ο κ. Χρονάς έκανε την ακόλουθη δήλωση αναφορικά με τις Προγραμματικές Συμβάσεις:
“Κατά την άποψη μας οι προγραμματικές συμβάσεις είναι αρμοδιότητα του Περιφερειακού
Συμβουλίου, που με τον πρόσφατο νόμο, τον οποίο έχουμε ήδη καταγγείλει, δόθηκε στην
Οικονομική Επιτροπή….
Σύμφωνα με όσα έχουμε δηλώσει…. Αν δεν παραπεμφθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο.…
Αφού καταδικάσουμε, πολιτικά, αυτή την επιλογή σας…Θα εκφράσουμε την γνώμη μας επί της
ουσίας.”

Ο κ. Μπέτσιος δήλωσε σχετικά με τις Προγραμματικές Συμβάσεις: “Να αποσταλούν τα θέματα
των προγραμματικών συμβάσεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο.”

Ο κ.Δούρος τοποθετήθηκε αναφορικά με το θέμα της μεταφοράς των Προγραμματικών
Συμβάσεων στην Ο.Ε. λέγοντας ότι πρέπει να συζητηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

******************
ΘΕΜΑ 28ο: Α.Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της
Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδος, για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «Αποκατάσταση του Ιερού
Ναού Αγίας Παρασκευής Χαλκίδας, Π.Ε. Εύβοιας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και Κ.Ε.
2020ΕΠ06600011.
Β.Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της.
Γ.Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 226883/2138/18-
11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και αναφέρει τα κάτωθι:

ΣΧΕΤ.: 1. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το
άρθρο 100 αυτού.

1. Tην με αρ. πρωτ 160/16-7-2020 (ΑΔΑ:6Β9Ε7ΛΗ-291) Απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με την έγκριση πρότασης τροποποίησης του
ΠΔΕ Π.Στ.Ε. έτους 2020.

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 82254/31-07-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης, για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020, στη ΣΑΕΠ 066, του
έργου «Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Χαλκίδας, Π.Ε. Ευβοίας, Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδος» με Κ.Ε. 2020ΕΠ06600011, προϋπολογισμού 4.700.000,00 Ευρώ.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την με αρ. πρωτ 160/16-7-2020 (ΑΔΑ:6Β9Ε7ΛΗ-291) Απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκε η πρόταση τροποποίησης του ΠΔΕ Π.Στ.Ε.
έτους 2020 με την ένταξη του έργου της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας
Παρασκευής Χαλκίδας, Π.Ε. Ευβοίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και Κ.Ε. 2020ΕΠ06600011. Με
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 82254/31-07-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης,
εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020, στη ΣΑΕΠ 066, το εν λόγω έργο με Κ.Ε.
2020ΕΠ06600011, προϋπολογισμού 4.700.000,00 Ευρώ.

Με το υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/599399/15777/27.10.2020 έγγραφο του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, και της υπ ’αριθμ. 714/05-11-2020 πράξης του Μητροπολιτικού Συμβουλίου
της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος εγκρίθηκε το Σχέδιο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών στερέωσης
και αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Χαλκίδας, Π.Ε. Ευβοίας, Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδος. Ο Ι. ναός της Αγίας Παρασκευής της Χαλκίδας, κηρύχθηκε το 1921 ως «προέχον βυζαντινό
μνημείο». Αποτελεί σύμβολο της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου και η παρέμβαση
κρίνεται σκόπιμη, δεδομένου ότι το μνημείο βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμορροπίας. Με την ολοκλήρωση
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των εργασιών το συγκρότημα θα καταστεί ασφαλές επισκέψιμο μνημείο και πλήρως λειτουργικό
ανακτώντας το μνημειακό του χαρακτήρα.

Η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης του έργου καθώς ο Κύριος του
Έργου δεν δύναται να το εκτελέσει λόγω περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων, και αφετέρου η
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν έχει την αρμοδιότητα. Το έργο κρίνεται αναγκαίο, έχει αναπτυξιακό
χαρακτήρα και είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Είναι σε περιοχή εντός της χωρικής
αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανάδειξη και
στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της και συνακόλουθα η
Περιφέρεια αντλεί ωφέλεια από τη πραγμάτωσή του.

Επισυνάπτεται το σχέδιο της Προγραμματικής
Σύμβασης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Χαλκίδας, Π.Ε. Ευβοίας, Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας»

Αθήνα, 2020

Στην Αθήνα σήμερα, την …......, ημέρα .............................................. του μηνός ………............. του
έτους 2020, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:

1. Το Υπουργείο Πολιτισμού, και Αθλητισμού, (Φορέας Υλοποίησης) που εδρεύει στη Αθήνα και
Εκπροσωπείται Νόμιμα από την Υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού, κα. ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ.

2. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, (Φορέας Χρηματοδότησης), που εδρεύει στη Λαμία (µε ΑΦΜ:
997947718) και Εκπροσωπείται Νόμιμα από τον Περιφερειάρχη, κ. ΦΑΝΗ Χ. ΣΠΑΝΟ.

3. Η ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος,Ιστιαίας και Β. Σποράδων, (Κύριος του Έργου και Φορέας
Λειτουργίας) η οποία εδρεύει στη Χαλκίδα, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη, κ.κ. Χρυσόστομο

Με βάση τις διατάξεις :

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα τα άρθρα 100 αυτού και 278, όπως
τροποποιημένα ισχύουν.

2. Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)».

3. Το Άρθρο 21 του Ν. 4690/2020 (επανεκτυπωμένο λόγω λάθους ΦΕΚ 104/Α/30-05-2020)
«Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθμού», όπως αυτό ισχύει.

4. Τον Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση,
λειτουργία…Διοίκησης», όπως ισχύει.
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5. Το N. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το άρθρο 1, περίπτωση στ΄ του Ν. 1256/1982 (Α΄65), «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση
και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο,
το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

7. Το αρ. 81 του Ν. 1958/1991 (A’ 122).

8. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α΄153/28-6-2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και
εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως ισχύει.

9. Toν Ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄146).

10. Το άρθρο 12 του Ν. 3513/2006 (Α΄265), «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής
νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις».

11. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.

12. Τον Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52/28-2-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Τον Ν. 4700/2020 (Α’127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες
διατάξεις».

14. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας,
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Τον Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄160/08- 08 – 2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

16. Το π.δ. 7/18-01-2013 (Α΄26) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές
ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των Περιφερειών».

17. Το π.δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού».

18. Το π.δ. 4/2018 (Α΄7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

19. Το π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».

20. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).

21. Το π.δ.24/2019 «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» (ΦΕΚ 39/ Α΄/ 04.03.2019).

22. το π.δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α 241/27-12-2010),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β 380/18-2-2016, ΦΕΚ Β 3847/30-11-2016, ΦΕΚ Β
4401/30-12-2016 και ΦΕΚ Β 2201/28-6-2017).

23.την υπ’ αριθμ. πρωτ. ……………………… Απόφαση «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού
Λειτουργίας των Κεντρικών Υπηρεσιών της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος»
(ΦΕΚ …………/Β΄ …………….).

24.Το π.δ. 19/10/1978 (ΦΕΚ 594 Δ/13-11-1978) «Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών οικισμών
τινών του Κράτους και καθορισμού των όρων δομήσεως των οικοπέδων αυτών».

και έχοντας υπόψη:

1. Τo υπ' αριθ. πρωτ. ΒΔ 19-4-1921 (ΦΕΚ 68/Α/26-4-1921), με τo οποίo o I. Nαός της Αγίας
Παρασκευής της Χαλκίδας, κηρύχθηκε ως «προέχον βυζαντινό μνημείο».

2. To Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο «Παλαιοχριστιανική – Μεσοβυζαντινή Βασιλική Αγίας
Παρασκευής Χαλκίδας: Διερεύνηση Συμπεριφοράς Κεντρικής Στέγης και πρώτη φάση ενόργανης
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παρακολούθησης» που ανατέθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης του
ΥΠΠΟΑ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Σχολή Αρχιτεκτόνων – Εργαστήριο Συνθέσεων
Τεχνολογικής Αιχμής) και στο Πολυτεχνείο του Τορίνο, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Π.
Τουλιάτο, Ομοτ. Καθηγητή ΕΜΠ.

3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/98147/11936/1034/177/24-2-2020
Απόφαση έγκρισης των μελετών: α) αποκατάστασης (αρχιτεκτονικής, στατικής, Η/Μ
εγκαταστάσεων) και β) συντήρησης του διακόσμου και των αυθεντικών δομικών υλικών του Ιερού
Ναού Αγίας Παρασκευής Χαλκίδας.

4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/323501/36810/3211/878/09-09-2020
Απόφαση έγκρισης της οριστικής μελέτης -εφαρμογής συντήρησης και αποκατάστασης Ιερού
Ναού Αγίας Παρασκευής Χαλκίδας και διαμόρφωσης του άμεσου περιβάλλοντος χώρου του.

5. Το από 14-07-2020 Τεχνικό Δελτίο του έργου.

6. Tην με αρ. πρωτ 160/16-7-2020 (ΑΔΑ:6Β9Ε7ΛΗ-291) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με την έγκριση πρότασης τροποποίησης του ΠΔΕ
Π.Στ.Ε. έτους 2020.

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 82254/31-07-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης, για την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020, στη ΣΑΕΠ 066,
του έργου «Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Χαλκίδας, Π.Ε. Ευβοίας,
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος» με Κ.Ε. 2020ΕΠ06600011, προϋπολογισμού 4.700.000,00 Ευρώ.

8. Την υπ. αρ. πρωτ. 221791/2091/22-10-2020 (ΑΔΑ: Ω57Κ7ΛΗ-ΡΥΙ) απόφαση της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, με την οποία ορίστηκε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας
ως διαχειριστής έργου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στα έργα της ΣΑΕΠ 066 της
Περιφέρειας με κωδικό έργου 2020ΕΠ06600011 και με τίτλο «Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας
Παρασκευής Χαλκίδας, Π.Ε. Ευβοίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος».

9. Το υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/599399/15777/27.10.2020 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού, που αφορά στην έγκριση σύναψης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

10. Την υπ ’αριθμ. 714/05-11-2020 πράξη του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως
Χαλκίδος περί έγκρισης του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης.

11. Την υπ’ αρ. …. /2020 (ΑΔΑ: ……..) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της
Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδος για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας
Παρασκευής Χαλκίδας, Π.Ε. Ευβοίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και ο ορισμός μελών στην
Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

12. Την ....../2020 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε’ Κλιμακίου), σχετικά με τον προσυμβατικό
έλεγχο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής Ανάπτυξης δεν προκύπτει
δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν για την
εκτέλεσή της και συγκεκριμένα :

 Τα Περιεχόμενα της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 1)
 Το σκοπό της Σύμβασης (άρθρο 2)
 Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3)
 Τη διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 4)
 Τους φορείς υλοποίησης, χρηματοδότησης και λειτουργίας του έργου (άρθρο 5)
 Τους πόρους, τον προϋπολογισμό και τον τρόπο χρηματοδότησης του έργου (άρθρο 6)
 Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 7)
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 Τη χρήση του χώρου (άρθρο 8)
 Το όργανο παρακολούθησης της Σύμβασης και τις αρμοδιότητες του (άρθρο 9)
 Την αντισυμβατική συμπεριφορά – ρήτρες (άρθρο 10)
 Τις τροποποιήσεις της Σύμβασης (άρθρο 11)
 Τα όρια της Σύμβασης και τις τελικές διατάξεις (άρθρο 12).

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών στερέωσης και
αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Χαλκίδας, Π.Ε. Ευβοίας, Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδος.
Ο Ι. ναός της Αγίας Παρασκευής της Χαλκίδας, κηρύχθηκε το 1921 ως «προέχον βυζαντινό μνημείο»
(ΒΔ 19-4-1921 (ΦΕΚ 68/Α/26-4-1921). Είναι το σημαντικότερο σωζόμενο μεσαιωνικό μνημείο της πόλης
και ένα από τα σπουδαιότερα μνημεία της περιόδου της Φραγκοκρατίας σε ολόκληρη την ελληνική
επικράτεια.
Βρίσκεται στο νότιο τμήμα της συνοικίας «Κάστρο» της Χαλκίδας, η οποία αποτελούσε ως τις αρχές του
20ου αι. οχυρωμένο τμήμα της μεσαιωνικής και νεώτερης πόλης.
Το μνημείο αποτελεί σύμβολο της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου και η
παρέμβαση κρίνεται σκόπιμη, δεδομένου ότι το μνημείο βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμορροπίας. Με την
ολοκλήρωση των εργασιών το συγκρότημα θα καταστεί ασφαλές επισκέψιμο μνημείο και πλήρως
λειτουργικό ανακτώντας το μνημειακό του χαρακτήρα.
Ωφελούμενοι από το έργο είναι οι κάτοικοι της Χαλκίδας, αλλά και οι επισκέπτες.
Είναι σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, συμβάλλοντας
με τον τρόπο αυτό στην ανάδειξη και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των
επισκεπτών της και συνακόλουθα η Περιφέρεια αντλεί ωφέλεια από τη πραγμάτωσή του.
Η ανάγκη σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης προέκυψε, αφενός μεν από το γεγονός
ότι ο Κύριος του Έργου δεν δύναται να το εκτελέσει λόγω περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων, και
αφετέρου η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν έχει την αρμοδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των συμβαλλομένων για
την υλοποίηση της Πράξης: «Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Χαλκίδας, Π.Ε.
Ευβοίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». Επειδή πρόκειται για την εκτέλεση εργασιών επί μνημείου, οι
οποίες απαιτούν εξειδίκευση, την οποία διαθέτουν κατά κύριο λόγο οι υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, τα
ενδιαφερόμενα μέρη προχωρούν στην κατάρτιση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ως εξής:
Η πράξη θα υλοποιηθεί με την εκτέλεση δύο (2) υποέργων :

α/α Τίτλος Υποέργου Φορέας Υλοποίησης Προϋπολογισμός
1 Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας

Παρασκευής Χαλκίδας, Π.Ε. Ευβοίας,
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος

ΥΠ.ΠΟ.Α - ΔΑΒΜΜ 4.470.000,00

2 Συντήρηση ΥΠ.ΠΟ.Α - ΔΣΑΝΜ 230.000,00

1ο ΥΠΟΕΡΓΟ - ΔΑΒΜΜ

Σύμφωνα με την μελέτη προτείνονται συνοπτικά οι εξής επεμβάσεις:
- Απομάκρυνση επίχωσης και συστηματική ανασκαφή στον βόρειο και νότιο περίβολο του ναού και

συντήρηση ευρημάτων.
- Έλεγχος της θεμελίωσης των τοιχοποιιών και ενίσχυση με μικροπασσάλους των θεμελιώσεων της

δυτικής όψης και των υφιστάμενων αντηρίδων του 19ου αι.
- Αποξήλωση νεωτερικών αρμολογημάτων και επιχρισμάτων και κατασκευή νέων συμβατών.
- Διατήρηση και στερέωση των αρχικών αρμολογημάτων.
- Στερέωση των τοίχων με συρραφή των ρηγματώσεων και καθολική εφαρμογή ενεμάτων.
- Συμπλήρωση των υπαρχόντων και κατασκευή νέων αντηρίδων.
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- Αποξήλωση όλων των νεώτερων δομικών ενισχύσεων.
- Εγκατάσταση συστήματος διαμηκών ελκυστήρων, ελκυστήρων-θλιπτήρων καθώς και παθητικών

αγκυρίων από τιτάνιο.
- Κατασκευή δικτυωματικών διαφραγμάτων.
- Κατασκευή νέων οπλισμένων επιχρισμάτων και συμπλήρωση των υφιστάμενων.
- Περίδεση πεσσών και τοιχοποιιών.
- Ανακατασκευή της δοκού του αρχικού tramezzo.
- Συντήρηση του ξύλινου φορέα της στέγης του μεσαίου κλίτους
- Διατήρηση, συντήρηση και ενίσχυση της παλαιάς στέγης του Πρεσβυτερίου.
- Συντήρηση σταυροθολίων και λοιπών θόλων με επεμβάσεις στα εξωράχια και εσωράχια.
- Κατασκευή νέων επικαλύψεων των στεγών.
- Αποξήλωση στέγης, πατώματος και κλίμακας κωδωνοστασίου και κατασκευή νέων από στοιχεία

ανοξείδωτου χάλυβα.
- Αποκατάσταση αρχικών ανοιγμάτων, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, παλαιών σιδεριών και

μαρμάρινων διαφραγμάτων.
- Αποξήλωση κουφωμάτων και κατασκευή νέων ξύλινων.
- Διαμόρφωση χώρου αφής κεριών.
- Κατασκευή πατωμάτων ανάδειξης ανασκαφικών ευρημάτων.
- Αποξήλωση εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης και εγκατάσταση νέου συστήματος θέρμανσης

/ψύξης, κατασκευή νέου δικτύου ισχυρών και ασθενών ρευμάτων και ανασχεδιασμός βοηθητικού
κτηρίου Η/Μ.

2ο ΥΠΟΕΡΓΟ- ΔΣΑΝΜ
Για την προστασία και συντήρηση των λίθινων, ξύλινων και λοιπών στοιχείων του ιερού Ναού, καθώς
και τη συντήρηση των παλαιών αρμολογημάτων και επιχρισμάτων θα εκτελεστούν τα εξής:

- Λίθινα στοιχεία
- Απομάκρυνση αιθάλης, ρύπων και βιολογικών
- Αφαίρεση οικοδομικών υλικών, βαφών και κηλίδων οξειδίων σιδήρου
- Ενέματα, σφραγίσεις λίθινων επιφανειών
- Συγκόλληση θραυσμάτων
- Σφράγιση αρμών συγκόλλησης και ρωγμών
- Απομάκρυνση και αντικατάσταση επισκευαστικών κονιαμάτων
- Στερέωση αποκολλημένων πλακών δαπέδου και σφράγιση των αρμών

- Τοιχογραφίες
Για τις τοιχογραφίες του 13ου αι.:

- Αφαίρεση τσιμεντοκονιαμάτων που γειτνιάζουν με τις τοιχογραφίες.
- Στερέωση του υποστρώματος των τοιχογραφιών, όπου κρίνεται απαραίτητο.
- Αντικατάσταση περιμετρικών συγκρατήσεων των ορίων των τοιχογραφιών με νέο κονίαμα.

Για τις τοιχογραφίες του 19ου αι.:
- Στερέωση υποστρώματος στο υποστήριγμα.
- Σφράγιση ρωγμών
- Καθαρισμός της ζωγραφικής επιφάνειας από το στρώμα αιθάλης και ρύπων.

- Ξύλινα διακοσμητικά στοιχεία
- Στερέωση
- Καθαρισμός
- Αισθητική αποκατάσταση κατά περίπτωση
- Προστασία με βερνίκι

Οι εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιηθούν με τα υλικά και τη μεθοδολογία που περιγράφονται στην
εγκεκριμένη μελέτη συντήρησης.

Όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες ανασκαφικές εργασίες και τυχόν άλλες εκσκαφικές εργασίες που θα
εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου θα γίνουν παρουσία αρχαιολόγου και με την εποπτεία της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Εύβοιας.
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ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η ισχύς της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και η
διάρκειά της ορίζεται σε τριάντα οκτώ (38) μήνες. Στο διάστημα αυτό θα ολοκληρωθεί το Έργο και θα
παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα της Προγραμματικής Σύμβασης έχει ως εξής:

Διαδικασία Διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης: 8 μήνες

Υλοποίηση εργασιών αποκατάστασης: 30 μήνες

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Χαλκίδας, Π.Ε.
Ευβοίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», θα προσδιοριστεί από το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα, όπως
αυτό τελικά θα διαμορφωθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρία κατασκευής του
έργου και δεν θα υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες. Μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον
Ανάδοχο, το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα θα κατατεθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης της
Προγραμματικής.

Τροποποιήσεις του χρόνου ολοκλήρωσης της Προγραμματικής Σύμβασης γίνονται κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 11 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 5
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Α. Φορέας υλοποίησης του έργου ορίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διά της
Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΔΑΒΜΜ) και της Διεύθυνσης
Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων (ΔΣΑΝΜ).
Η ΔΑΒΜΜ υποχρεούται να προχωρήσει, ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες, στην ανάθεση του
έργου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί εκτελέσεως έργων και ανάθεσης μελετών του Δημοσίου της
κείμενης εν γένει εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα
Προγραμματική Σύμβαση.
Όλες οι εργασίες που προβλέπονται από τη μελέτη συντήρησης θα υλοποιηθούν από τη Διεύθυνση
Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ (ΔΣΑΝΜ).
Όλες οι εργασίες στο μνημείο θα υλοποιηθούν υπό την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας.

Β. Φορέας χρηματοδότησης του έργου ορίζεται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Γ. Φορέας λειτουργίας του μνημείου είναι η Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος, Ιστιαίας και Β. Σποράδων.
.

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο προϋπολογισμός του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Αποκατάσταση του
Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Χαλκίδας, Π.Ε. Ευβοίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» θα
ανέλθει μέχρι του ποσού του 4.700.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Οι πόροι χρηματοδότησης για την εκτέλεση του έργου θα προέλθουν από τις πιστώσεις της
ΣΑΕΠ 066 με Κ.Ε. 2020ΕΠ06600011, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020 της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος προϋπολογισμού 4.700.000,00 Ευρώ.
Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης θα καλύπτονται
με δικαιολογητικά και παραστατικά δαπανών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που θα εκδίδονται
στο όνομα του Φορέα Χρηματοδότησης.
1. Πλήρες αρχείο των εγγράφων σε ψηφιακή ή/και έντυπη μορφή (συμβάσεις, εντάλματα πληρωμών,

τιμολόγια διακηρύξεις, πρωτόκολλα παραλαβής εργασιών κ.λ.π.) θα υπάρχουν σε ειδικό φάκελο που
θα τηρείται στο αρχείο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Φορέας Χρηματοδότησης) και στο αρχείο
της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων

2. Ο κάθε λογαριασμός που θα συντάσσεται για πληρωμή θα περιέχει τις ποσότητες εργασιών και τις
δαπάνες που αφορούν αποκλειστικά στο έργο. Οι Πιστοποιήσεις και λογαριασμοί θα υποβάλλονται

ΑΔΑ: 608Ψ7ΛΗ-Δ6Μ



65

από τον Ανάδοχο στην αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία του Φορέα Υλοποίησης (Τμήμα Έργων της
ΔΑΒΜΜ) που έχει την ευθύνη της επίβλεψης των εργασιών, θα ελέγχονται, θα υπογράφονται και θα
αποστέλλονται στο Περιφερειακό ταμείο για την αποπληρωμή τους.

3. Η εκταμίευση θα γίνεται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που είναι ο Φορέας Χρηματοδότησης
του έργου, βάσει των πιστοποιήσεων και λογαριασμών.

4. Υπόλογος του Φορέα Χρηματοδότησης ορίστηκε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς
Ελλάδας με την υπ. αρ. πρωτ. 221791/2091/22-10-2020 (ΑΔΑ: Ω57Κ7ΛΗ-ΡΥΙ) απόφαση της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

5. Σε κάθε καταβολή, το αντίστοιχο ποσό θα εισπράττεται από τον Φορέα Χρηματοδότησης απευθείας
με την έκδοση του αναγκαίου και προβλεπόμενου από την ισχύουσα Νομοθεσία παραστατικού
είσπραξης.

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας Σύμβασης καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη
αναλαμβάνει τις κατωτέρω υποχρεώσεις:

1. Το ΥΠΠΟΑ αναλαμβάνει:
Την εκτέλεση του έργου, διά της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων
(ΔΑΒΜΜ) και της Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων (ΔΣΑΝΜ), σύμφωνα με τις
διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και για την εκτέλεση των αρχαιολογικών
έργων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και με όσα ορίζονται στην παρούσα Προγραμματική
Σύμβαση. Ειδικότερα:
α) Η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΔΑΒΜΜ) αναλαμβάνει:
 Τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με εργολαβία, σύμφωνα με τις

διατάξεις του Ν. 4412/2016.
 Τη διαδικασία παρακολούθησης του έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 Να παρέχει κάθε αναγκαία τεχνική και επιστημονική στήριξη και κάθε αναγκαίο μέτρο που αποσκοπεί

στην απρόσκοπτη εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης.
 Να μεριμνά για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος των εκτελούμενων εργασιών.
 Την υποχρέωση να συνεργάζεται καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας προγραμματικής

σύμβασης, με αντίστοιχα εξουσιοδοτημένα όργανα και στελέχη των αντισυμβαλλομένων στην
παρούσα προγραμματική, παρέχοντας κάθε σχετική πληροφορία ή στοιχείο που θα ζητηθεί.

 Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 της παρούσης.
 Να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις που καταρτίζονται.
 Να ορίζει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί αποφαινομένων οργάνων:

 Προϊστάμενη Αρχή της διαδικασίας δημοπράτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 263/87 και
του Ν. 2947/2001, την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και
Τεχνικών Έργων.

 Προϊσταμένη Αρχή για την εκτέλεση του έργου τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Αναστήλωσης
Βυζ/νών και Μεταβυζ/νών Μνημείων.

 Διευθύνουσα/Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, το Τμήμα Έργων της
ΔΑΒΜΜ.

 Να διασφαλίσει την αρτιότητα υλοποίησης του έργου και να παραλάβει τις υλοποιηθείσες εργασίες
μετά από τον ποιοτικό και ποσοτικό τους έλεγχο.

 Να συνεργάζεται με τους αντισυμβαλλομένους για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του
Έργου.

 Την αποστολή στην αρμόδια ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας κάθε πιστοποίησης δαπάνης και λογαριασμό έργου που φέρει την έγκριση της αρμόδιας
Δ/νσης, συνοδευόμενη από όλα τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο, (σε
αντίγραφα) προκειμένου να προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής.

β) Η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων (ΔΣΑΝΜ)
 Αναλαμβάνει την υλοποίηση των εργασιών συντήρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας

για την προστασία των αρχαιοτήτων και για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων.
 Συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 της παρούσης.
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γ) Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας αναλαμβάνει:
 Να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια για την διευκόλυνση των εργασιών που πρόκειται να γίνουν κατά τη

διάρκεια της παρούσας σύμβασης.
 Να εποπτεύσει και να παρακολουθήσει την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της

νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων.
 Να συνεργάζεται με τους αντισυμβαλλομένους για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του

Έργου.
 Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 της παρούσης.

2. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει:
 Την υποχρέωση, (μετά την κοινοποίηση στην Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της

Περιφέρειας των νομίμως υπογεγραμμένων λογαριασμών του έργου) υποβολής των αιτημάτων προς
το ΥΠΑΝΕΠ χρηματοδότησης των εργασιών της παρούσας προγραμματικής σύμβασης & μετά την
χρηματοδότηση στην κατανομή των απαιτούμενων ποσών για την πληρωμή των λογαριασμών, όπως
αναλυτικά ορίζεται στο Άρθρο 6 αυτής, σε βάρος της ΣΑΕΠ 066 με Κ.Ε. 2020ΕΠ06600011, του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος
προϋπολογισμού 4.700.000,00 Ευρώ.

 Να παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης το οποίο και
παρακολουθεί και συντονίζει σε συνεργασία με τους άλλους συμβαλλομένους.

 Να μεριμνά για την οικονομική διαχείριση και διοίκηση της προγραμματικής σύμβασης.
 Να προβαίνει στις πληρωμές, υπό την ιδιότητά του ως φορέας διαχείρισης και χρηματοδότησης.
 Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 της παρούσης.
 Να συνεργάζεται με τους αντισυμβαλλομένους για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του

Έργου.

Η Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος Ιστιαίας και Β. Σποράδων αναλαμβάνει:
 Να παρέχει την αναγκαία υποστήριξη για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης σε συνεργασία

με τους άλλους συμβαλλομένους.
 Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του.
 Να συνεργάζεται με τους αντισυμβαλλομένους για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του

Έργου.
 Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9 της παρούσης.

Ρητά συμφωνείται ότι ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των συμβαλλομένων ή και τρίτων θα
προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΑΡΘΡΟ 8
ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

Ο Ιερός Ναός Αγ. Παρασκευής Χαλκίδας προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την
προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002).

ΑΡΘΡΟ 9
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

Τα συμβαλλόμενα μέρη για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ορίζουν Επιτροπή
Παρακολούθησης του Έργου. Η Επιτροπή αποτελείται από τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων
μερών, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, ως εξής:

1) τον κ. Θεμιστοκλή Βλαχούλη, Προϊστάμενο της ΔΑΒΜΜ, αναπληρούμενο από την κα Ιφιγένεια
Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Έργων της ΔΑΒΜΜ,

2) την κα Μαρία Μερτζάνη, Προϊσταμένη της ΔΣΑΝΜ, αναπληρούμενη από τον κ. Παναγιώτη
Κωσταλούπη, Προϊστάμενο του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης της ΔΣΑΝΜ.

3) την κα Αγγελική Σίμωσι, Αρχαιολόγο, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας,
αναπληρούμενη από την κα Αλεξάνδρα Κωσταρέλη, Αρχαιολόγο της ΕΦΑ Ευβοίας,
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ως εκπροσώπους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

4) την κα. Χατζηπάκου Παναγιώτα, Π.Ε. Αρχιτέκτονα Μηχ/κό με Α' βαθμό, Αν. Προϊσταμένη του
Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε της Π.Ε. Εύβοιας, αναπληρούμενη από την κα
Κοτσιμπού Μαρία, Π.Ε. Μηχανικό Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης με Α'
βαθμό, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας,

ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

5) τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη, κ.κ. Χρυσόστομο, αναπληρούμενο από τον Πανοσιολογιώτατον
Αρχιμανδρίτη π. Νικόδημο Ευσταθίου Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδος, ως
εκπροσώπους της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδος Ιστιαίας και Β. Σποράδων.

Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται εκ προοιμίου ο κος Θεμιστοκλής Βλαχούλης,
Προϊστάμενος της ΔΑΒΜΜ του ΥΠΠΟΑ.

Χρέη γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος της ΕΦΑ Ευβοίας που θα οριστεί με απόφασή της.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής θα διαρκέσει όσο χρόνο και η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση
και η πρωτοβουλία για την συγκρότηση και την σύγκληση της Επιτροπής θα γίνεται με πρόσκληση του
Προέδρου της. Ο καθένας από τους συμβαλλομένους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει
οποτεδήποτε τους εκπροσώπους του στην Επιτροπή Παρακολούθησης με σχετική απόφασή του.

Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης,
η εποπτεία της εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών, η λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα που
τυχόν δεν ρυθμίζεται με τη Σύμβαση, η εν γένει επίλυση των όποιων προβλημάτων παρουσιάζονται, η
έγκριση ειδικότερων ρυθμίσεων στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και η υποβολή προτάσεων προς
τους συμβαλλόμενους για τυχόν τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και συνεδριάζει σε τακτικές συνεδριάσεις όποτε το
απαιτούν οι όροι της παρούσας ή κρίνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής.
Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα τα τρία εκ των πέντε μελών της. Οι αποφάσεις
λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Οι Αποφάσεις της Επιτροπής καταγράφονται στο
πρακτικό αποφάσεων και υπογράφονται από όλα τα μέλη.

Η Επιτροπή δύναται να πλαισιώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό ή ειδικούς επιστήμονες, με γνώση
του αντικειμένου της Σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από αυτή, για να εκφράζουν άποψη πάνω σε
ειδικά επιστημονικά θέματα, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους.

Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της ΕΦΑ Ευβοίας.
Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να πραγματοποιηθούν και με τηλεδιάσκεψη, χωρίς τη φυσική
παρουσία ορισμένων ή του συνόλου των μελών, και με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο, το οποίο
πρέπει να ορίζεται ρητώς στην πρόσκληση που απευθύνει ο Πρόεδρος στα μέλη. Στην περίπτωση αυτή,
η απαρτία της Επιτροπής, στην οποία προσμετρώνται και τα μέλη που συμμετέχουν στη συνεδρίαση
μέσω τηλεδιάσκεψης, καταγράφεται από τον Πρόεδρο. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής της
συνεδρίασης που παρέχεται από την τεχνολογία, εφόσον χρησιμοποιηθεί, πρέπει να αποτρέπει
οποιαδήποτε τροποποίηση των όσων διαμείβονται στην τηλεδιάσκεψη και να βοηθά στην επεξεργασία
των πρακτικών, χωρίς να δημιουργούνται ασάφειες και αμφισβητήσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΡΗΤΡΕΣ

1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως Φορέας Υλοποίησης του έργου, φέρει ακέραια την
αστική και ποινική ευθύνη που προκύπτει λόγω παράβασης των υποχρεώσεων της, όπως
περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας Π.Σ., περιλαμβανομένων και των συνεπειών της μη τήρησης
της σχετικής νομοθεσίας. Είναι αστικά υπεύθυνο για κάθε νόμιμη απαίτηση τρίτου λόγω μη τήρησης των
νομίμως προβλεπομένων για την εκτέλεση του έργου, καθώς και για την περίπτωση της υπέρβασης των
προθεσμιών του άρθρου 4, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.
2. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ως Φορέας Χρηματοδότησης του έργου, είναι αστικά υπεύθυνη για
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κάθε νόμιμη απαίτηση τρίτου που τυχόν προκύψει λόγω παράβασης των υποχρεώσεών της, όπως
περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας Π.Σ., που θα οφείλονται σε αποδεδειγμένη υπαιτιότητά της.
Ως τέτοια παράβαση νοείται η καθυστέρηση εξόφλησης λογαριασμών πέραν των νομίμων προθεσμιών
και εφόσον στοιχειοθετείται ανάλογο δικαίωμα των προμηθευτών με βάση την ισχύουσα νομοθεσία περί
προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και εκπονήσεως μελετών.
Η Π.Σ.Ε. είναι φορέας χρηματοδότησης αλλά δεν είναι υπόλογος και διαχειριστής των πληρωμών και
δεν εμπλέκεται στη διεκπεραίωση τους. Το Π.Τ.Α. που είναι υπόλογος και διαχειριστής για τις πληρωμές
είναι ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο από την Π.Σ.Ε. Συνεπώς η Π.Σ.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν
καθυστερήσεις.
3. Η Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος,Ιστιαίας και Β. Σποράδων, ως Φορέας λειτουργίας είναι αστικά
υπεύθυνη για κάθε νόμιμη απαίτηση τρίτου που τυχόν προκύψει λόγω παράβασης των υποχρεώσεών
της, όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 της παρούσας Π.Σ., που θα οφείλονται σε αποδεδειγμένη
υπαιτιότητά της.
4. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.
5. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των αντισυμβαλλομένων, παρέχει στους
έτερους αντισυμβαλλόμενους το δικαίωμα να αξιώσουν αποκατάσταση των συνεπειών των
αντισυμβατικών ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε αντίθετη περίπτωση το δικαίωμα να
καταγγείλουν τη σύμβαση μονομερώς, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία τους, καθώς και να
εγείρουν κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται στον νόμο ή, ειδικώς, στους όρους της παρούσης
προγραμματικής σύμβασης.
6. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων
της παρούσας σύμβασης η οποία δεν επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
παρούσας σύμβασης, επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 11
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της
Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών,
η παρούσα Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και
τους λοιπούς όρους της, με εξαίρεση το φυσικό και οικονομικό αντικείμενό της και τον τρόπο
υλοποίησής του. Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης δύναται να χορηγηθεί για διάστημα
έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες, αποκλειστικά για λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση του
αντικειμένου της. Η τροποποίηση του εσωτερικού χρονοδιαγράμματος που δεν επιφέρει μεταβολή στη
συνολική διάρκεια ισχύος της παρούσας, γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής
Παρακολούθησης και δεν απαιτείται τροποποίηση της παρούσας.

Στην τροποποιητική Σύμβαση μπορούν να συμμετάσχουν ως συμβαλλόμενοι, και άλλοι φορείς του
Δημοσίου τομέα που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 225 του ισχύοντος Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα και 12 του Ν. 3513/2006 και του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ολοκλήρωση του αντικειμένου.

ΑΡΘΡΟ 12
ΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η
ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων
που προβλέπει η Σύμβαση αυτή, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως
παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή
αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτήν την
Προγραμματική Σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη,
αφού αναγνώσθηκε η Σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε οκτώ (8) πρωτότυπα, εκ των οποίων δόθηκαν
τέσσερα (4) στο ΥΠΠΟΑ, δύο (2) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ένα (1) στην Ιερά Μητρόπολη
Χαλκίδος, Ιστιαίας και Β. Σποράδων και ένα (1) στην Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Ιστιαίας και Β. Σποράδων

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

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

Ο κ.Δούρος ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Ο κ.Μπέτσιος αιτιολόγησε τη ψήφο του λέγοντας:
“Όπως είχαμε τονίσει και επιχειρηματολογήσει στη συνεδρίαση του Π.Σ., η αποκατάσταση του
Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Χαλκίδας είναι ένα σημαντικό έργο, αλλά θα μπορούσε να
μεταφερθεί στο επόμενο έτος, και στον επόμενο προϋπολογισμό, λόγω των σοβαρών
προβλημάτων που έχουν προκύψει από την πανδημία. Οι πόροι θα μπορούσαν να
αξιοποιηθούν για τις άμεσες ανάγκες των πολιτών. Η θέση μας αυτή, δυστυχώς δικαιώνεται
από τις αρνητικές εξελίξεις που υπάρχουν αυτό το διάστημα, λόγω του δεύτερου κύματος της
πανδημίας. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ .”

Ο κ.Σιαλμάς ψήφισε θετικά.

Ο κ. Αναγνωστάκης διατύπωσε τις ακόλουθες θέσεις :
“Η παράταξή μας είχε τοποθετηθεί με λευκή ψήφο στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχοντας
τονίσει προφανώς ότι ο Ναός της Αγίας Παρασκευής είναι ένα αρχιτεκτόνημα που θα πρέπει
να τύχει φροντίδας και ότι θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού. Άποψη
μας είναι ότι η προγραμματική σύμβαση πρέπει να παραπεμφθεί στο Π.Σ., παρόλο που είχε
συζητηθεί στο Π.Σ.. Τα συγκεκριμένο έργο έχει να κάνει με το Υπουργείο Πολιτισμού και
Παιδεία και ο προϋπολογισμός είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ” .

Ο κ.Χρονάς ανέπτυξε τις ακόλουθες θέσεις:“Δεν θεωρούμε πως το συγκεκριμένο έργο
εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας, που κακώς το ενέταξε στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων, με προϋπολογισμό 4.700.000 ευρώ..
Πρόκειται για υποχρέωση και ευθύνη της Εκκλησίας, που μπορεί να συνεργαστεί με τα
Υπουργεία Πολιτισμού και Παιδείας….
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Εγκρίνει τη σύναψη και το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της
Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας, Π.Ε. Εύβοιας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το
ως άνω συνημμένο σχέδιο.

2. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της.
3. Ορίζει ένα (1) μέλος στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από πλευράς

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και τον αναπληρωτή του, ως εξής:
Την κα. Χατζηπάκου Παναγιώτα, Π.Ε. Αρχιτέκτονα Μηχ/κό με Α' βαθμό, Αν.

Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε της Π.Ε. Εύβοιας,
αναπληρούμενη από την κα Κοτσιμπού Μαρία, Π.Ε. Μηχανικό Χωροταξίας, Πολεοδομίας &
Περιφερειακής Ανάπτυξης, με Α' βαθμό, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Εύβοιας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1640

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης (παράταση προθεσμίας) της Προγραμματικής
Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Δήμο Θηβαίων, για την εκτέλεση του
έργου της ΣΑΕΠ766 με ΚΑ: 2017ΕΠ76600024 και τίτλο «Βελτίωση και αναβάθμιση πλατείας
Ταχίου δήμου Θηβαίων».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 246830/2334/23-
11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και αναφέρει τα κάτωθι:

ΣΧΕΤ.: α. Το από 5-11-20 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής
Σύμβασης.

β. Το με αρ. πρωτ. 20701/17-11-2020 έγγραφο του Δήμου Θηβαίων.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
 Το έργο του θέματος, εντάχθηκε στην ΣΑΕΠ766 με ΚΑ 2017ΕΠ76600024 και προϋπολογισμό

296.000,00 €.
 Στις 8/3/2018 υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

και του Δήμου Θηβαίων, αναγκαία για την εκτέλεση του έργου. Η διάρκεια της
προγραμματικής σύμβασης είναι τριάντα τρεις (33) μήνες. Στο άρθρο 10 της
προγραμματικής σύμβασης προβλέπεται η τροποποίησή της μετά από σύμφωνη γνώμη της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

 Στις 28/8/2019 υπογράφηκε η εκτελεστική σύμβαση για την κατασκευή του έργου με συνολική
δαπάνη 154.740,77 € και προθεσμία εκτέλεσης του έργου εννέα (9) μήνες. Για την
ολοκλήρωση του έργου έχει χορηγηθεί παράταση κατά τέσσερις (4) μήνες.

 Η Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης συνέταξε το 1ο/5-11-2020
Πρακτικό σύμφωνα με το οποίο προτείνει την παράταση της χρονικής διάρκειας της
προγραμματικής σύμβασης κατά δώδεκα (12) μήνες και την τροποποίηση - προσαρμογή
αντίστοιχα του χρονοδιαγράμματος.

 Η παράταση της προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με την επιτροπή είναι απαραίτητη για
την ολοκλήρωση του έργου.

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

O κ.Χρονάς διατύπωσε την εξής θέση :“Δεν αιτιολογείται η καθυστέρηση στην υλοποίηση ενός
τέτοιου έργου…
Γι’αυτό ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΕΘΑ., ψηφίζοντας ΛΕΥΚΟ.”
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Οι κ.κ.Δούρος,Αναγνωστάκης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ.

Ο κ.Σιαλμάς ψήφισε θετικά.

Ο κ. Μπέτσιος δήλωσε:“Υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στο έργο. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την 1η τροποποίηση της από 8-03-2018 Προγραμματικής Σύμβασης

μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Θηβαίων, για την υλοποίηση του
έργου της ΣΑΕΠ766, με κ.α 2017ΕΠ76600024 «Βελτίωση και αναβάθμιση πλατείας Ταχίου
δήμου Θηβαίων», που αφορά στην παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά δώδεκα (12)
μήνες, με ημερομηνία λήξης στις 7/12/2021, καθώς και το τροποποιημένο συνημμένο
χρονοδιάγραμμα, που αποτυπώνεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος και θα αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της εν λόγω τροποποίησης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην από 8-03-2018 Προγραμματική
Σύμβαση.

2. Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ως νόμιμο εκπρόσωπο, για την
υπογραφή της 1ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1641

ΘΕΜΑ 30ο:Α.Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για
το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: “Άρση ετοιμορροπίας του Κάστρου των Φύλλων”, Π.Ε.
Ευβοίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και Κ.Ε. 2019ΕΠ06600025.
Β.Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της.
Γ.Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.239531/2273/19-
11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και αναφέρει τα κάτωθι:

ΣΧΕΤ.: 1. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.

2. Η με αρ. 58/28-2-2019 (ΑΔΑ: 6Ο137ΛΗΠ0Ι) Απόφαση Περιφερειακού
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, έγκριση της πρότασης τροποποίησης με
προέγκριση της ΣΑΕΠ066 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε),
έτους 2019, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην οποία είναι ενταγμένο το
έργο «Άρση ετοιμορροπίας του Κάστρου των Φύλλων» με προϋπολογισμό
250.000,00 ευρώ.

3. Η αρ. πρωτ. 52973/17-5-2019 Απόφαση ΥΠΟΙΑΝ ένταξης του έργου : Άρση
ετοιμορροπίας του Κάστρου των Φύλλων, με κωδικό έργου 2019ΕΠ06600025
(ΑΔΑ:ΩΝΙ9465ΧΙ8-7Ω6)

4. Το αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/634207/16831/11-11-2020 έγγραφο του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με την με αρ. 58/28-2-2019 (ΑΔΑ: 6Ο137ΛΗΠ0Ι) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς

Ελλάδας, εγκρίθηκε η πρόταση τροποποίησης με προέγκριση της ΣΑΕΠ066 του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) έτους 2019, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην οποία είναι
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ενταγμένο το έργο «Άρση ετοιμορροπίας του Κάστρου των Φύλλων» με προϋπολογισμό 250.000,00
ευρώ. Με την αρ. πρωτ. 52973/17-5-2019 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ:
ΩΝΙ9465ΧΙ8-7Ω6), εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 στη ΣΑΕΠ 066, το εν
λόγω έργο με Κ.Ε. 2019ΕΠ06600025, προϋπολογισμού 250.000,00 Ευρώ.

Με το υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/634207/16831/11-11-2020 έγγραφο του το Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού, μας κοινοποίησε τη σύμφωνη γνώμη του για το Σχέδιο της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης.

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι, βάσει της εγκεκριμένης αρχιτεκτονικής
και στατικής μελέτης, η εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης προκειμένου να αρθεί η ετοιμορροπία
τμημάτων του μνημείου “Κάστρου των Φύλλων”, να σταματήσουν οι καταρρεύσεις του τείχους και
τουλάχιστον τμήμα του τειχισμένου χώρου να είναι ασφαλές και προσβάσιμο από τους επισκέπτες.
Επίσης θα πραγματοποιηθεί η προβολή του μνημείου και της ιστορίας του .

Το κάστρο των Φύλλων βρίσκεται επτά χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Χαλκίδας και αποτελεί ένα
μικρό αλλά άριστα οχυρωμένο από φυσική άποψη φρούριο.

Η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης του έργου καθώς ο Κύριος του
Έργου δεν δύναται να το εκτελέσει λόγω περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων, και αφετέρου η
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν έχει την αρμοδιότητα. Το έργο κρίνεται αναγκαίο, βρίσκεται σε περιοχή
εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και
είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Άρση ετοιμορροπίας του Κάστρου των Φύλλων»

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

1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα και
εκπροσωπείται νόμιμα από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Λίνα Μενδώνη.

2. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία (με ΑΦΜ: 997947718) και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Περιφερειάρχη, κ. Φάνη Σπανό.

συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
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Μεταξύ των συμβαλλομένων, υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, έχοντας υπόψη την
κείμενη Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

 Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός ισχύει και ιδιαίτερα του
άρθρου 100 με τις παρ. 1α και 5, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 8
του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) και του Άρθρου 278 (Ν.3852/2010), όπως αυτά ισχύουν.

 Του Άρθρου 21 «Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που
συνάπτουν ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού» του Ν. 4690/2020 (επανεκτυπωμένο λόγω λάθους ΦΕΚ
104/Α/30-05-2020), όπως αυτό ισχύει.

 Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/13-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)», όπως
αυτός ισχύει.

 Του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) «Επιτελικό Κράτος : Οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας Διοίκησης»,
όπως αυτός ισχύει.

 Του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-06-2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει
της πολιτιστικής κληρονομιάς», όπως αυτός ισχύει.

 Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-09-2008) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός ισχύει.

 Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει.

 Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 152/Α’) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο», όπως αυτός ισχύει.

 Του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127/Α/29-06-2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό
Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα τα Άρθρα 324, 325, 326 και 327 του Κεφαλαίου 53
«Διενέργεια του Προσυμβατικού Ελέγχου», όπως αυτός ισχύει.

 Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως αυτός
ισχύει.

 Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α’) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει.

 Του Άρθρου 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/05-08-1991) «Περί τρόπου εκτέλεσης
αρχαιολογικών έργων», όπως αυτό ισχύει.

 Του άρθρου 1 παρ. 6 στ΄ του Ν. 1256/1982 (A’ 65).
 Του Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/04-03-2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων»,

όπως αυτό ισχύει.
 Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και

Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» , όπως αυτό ισχύει.

 Του Π.Δ. 4/19-01-2018 (ΦΕΚ 7/Α/22-01-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού», όπως αυτό ισχύει.

 Του ΠΔ 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», όπως αυτό ισχύει.

 Του ΠΔ 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων», όπως αυτό ισχύει.

 Του Π.Δ. 7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν
και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των
Περιφερειών», όπως αυτό ισχύει.
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 Του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας», όπως αυτό ισχύει.

Και έχοντας υπόψη τις ακόλουθες Αποφάσεις που αφορούν το έργο :
1. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΔΑΒΜΜ/44105π.ε΄/1535π.έ/1-4-2009 Υ. Α. με θέμα «Έγκριση

προμελέτης άμεσων μέτρων άρσης ετοιμορροπίας σε τμήματα του Κάστρου Φύλλων Ευβοίας
και εκτέλεσης των σχετικών εργασιών.

2. Την με αρ. 58/28-2-2019 (ΑΔΑ: 6Ο137ΛΗΠ0Ι) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς
Ελλάδας,έγκρισης της πρότασης τροποποίησης με προέγκριση της ΣΑΕΠ066 του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε), έτους 2019, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
στην οποία είναι ενταγμένο το έργο «Άρση ετοιμορροπίας του Κάστρου των Φύλλων» με
προϋπολογισμό 250.000,00 ευρώ.

3. Την αρ. πρωτ. 52973/17-5-2019 Απόφαση ΥΠΟΙΑΝ ένταξης του έργου : Άρση ετοιμορροπίας
του Κάστρου των Φύλλων, με κωδικό έργου 2019ΕΠ06600025 (ΑΔΑ:ΩΝΙ9465ΧΙ8-7Ω6)

4. Το από 19-4-2019 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο για το έργο.
5. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/169794/20780/1805/406/8-4-2020 Υ.Α.

(ΑΔΑ: 94004653Π4-ΜΣΛ) «Έγκριση αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης για την άρση
ετοιμορροπίας και αποκατάστασης τμήματος περιβόλου και κτηρίων του Κάστρου Φύλλων,
Δήμου Χαλκιδέων, Π.Ε. Εύβοιας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, στο πλαίσιο επικαιροποίησης
της εγκεκριμένης Προμελέτης με τίτλο «Άμεσα μέτρα άρσης ετοιμορροπίας σε τμήματα του
Κάστρου Φύλλων Εύβοιας».

6. Το υπ΄ αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/ΤΜΒΜΜ/503556/56832/4883/1435/28-09-2020
έγγραφο της ΔΑΒΜΜ με το οποίο διαβιβάζεται στην ΕΦΑ Ευβοίας η θεωρημένη αρχιτεκτονική
και στατική μελέτη.

7. Την υπ’ αρ. ............. (ΑΔΑ: ................) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για
την υλοποίηση του έργου Άρση ετοιμορροπίας του Κάστρου των Φύλλων, και ο ορισμός μελών
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

8. Το γεγονός ότι δε προκύπτει από τη παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής
Ανάπτυξης δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
(ΥΠ.ΠΟ.Α).

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που ισχύουν για την
εκτέλεση όλου του έργου και συγκεκριμένα:

 Το προοίμιο και το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1)
 Το φορέα χρηματοδότησης, υλοποίησης και λειτουργίας του έργου (άρθρο 2)
 Τη χρήση του χώρου (άρθρο 3)
 Το σκοπό της Σύμβασης (άρθρο 4)
 Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 5)
 Τη διάρκεια της Σύμβασης-Χρονοδιάγραμμα (άρθρο 6)
 Τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο χρηματοδότησης των έργων (άρθρο 7)
 Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 8)
 Το όργανο παρακολούθησης της Σύμβασης και τις αρμοδιότητές του (άρθρο 9)
 Τις τροποποιήσεις της Σύμβασης (άρθρο 10)
 Την αντισυμβατική συμπεριφορά - ρήτρες (άρθρο 11)
 Τα όρια της Σύμβασης και τις τελικές διατάξεις (άρθρο 12)

ΑΡΘΡΟ 2
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α. Φορέας χρηματοδότησης του έργου ορίζεται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Β. Φορέας υλοποίησης του έργου ορίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, δια της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Εύβοιας. Ο φορέας υλοποίησης θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τις
οικείες διατάξεις και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση.
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Γ. Κύριος του έργου- φορέας λειτουργίας του μνημείου είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας.
Η εκτέλεση των εργασιών της Π.Σ. θα γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των
αρχαιοτήτων και για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων, τις εγκεκριμένες μελέτες και τους όρους των
εγκριτικών αποφάσεων με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Ευβοίας.

ΑΡΘΡΟ 3
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Το Κάστρο Φύλλων της παρούσας σύμβασης προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 "Για
την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς" (ΦΕΚ 152/Α΄/28-06-2002).

ΑΡΘΡΟ 4
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων για την
υλοποίηση του Έργου με τίτλο: «Άρση ετοιμορροπίας του Κάστρου των Φύλλων» από την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Εύβοιας, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ΣΑΕΠ066, συνολικού προϋλοπογισμού, 250.000,00 € με Φ.Π.Α.
με κωδικό έργου 2019ΕΠ06600025.
Η ανάγκη σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης προέκυψε, αφενός λόγω της
αναγκαιότητας αντιμετώπισης των συνεχών καταρρεύσεων τμημάτων της οχύρωσης και αφετέρου διότι
η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει εξασφαλίσει την χρηματοδότηση του έργου. Στο πλαίσιο της
παρούσας προγραμματικής Σύμβασης, βάσει της εγκεκριμένης αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης,
προβλέπονται συγκεκριμένες εργασίες αποκατάστασης προκειμένου να αρθεί η ετοιμορροπία τμημάτων
του μνημείου, να σταματήσουν οι καταρρεύσεις του τείχους και τουλάχιστον τμήμα του τειχισμένου
χώρου να είναι ασφαλές και προσβάσιμο από τους επισκέπτες.
Το κάστρο των Φύλλων βρίσκεται επτά χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Χαλκίδας και τρία χιλιόμετρα
βορείως του παραθαλάσσιου οικισμού Λευκαντί. Είναι κτισμένο σε υψόμετρο 180 μέτρων επί φυσικού,
βραχώδους εξάρματος, στα ανατολικά του κάμπου του ποταμού Λήλα κοντά στα χωριά Φύλλα και
Αφράτι. Πρόκειται για μικρό αλλά άριστα οχυρωμένο από φυσική άποψη φρούριο, εκτάσεως 1,65
στρεμμάτων και περιμέτρου 163 μέτρων. Επισημαίνεται η δυνατότητα ευρείας εποπτείας του κάμπου και
της θάλασσας, καθώς και η εγγύτητά του προς γειτονικές οχυρές θέσεις και πύργους, του Βασιλικού και
των δύο πύργων των Φύλλων. Περιλαμβάνει τα εξής κύρια δομικά τμήματα: τα δύο σε επαφή
ευρύχωρα κτήρια της ΝΔ γωνίας, συμβατικά καλούμενο Κτήριο Α', το όμορό του Κτήριο Β', τα προς
βορράν κείμενα βοηθητικά κτίσματα, που περιλαμβάνουν τους στρατώνες και τις αποθήκες, τον
πολυγωνικό περίβολο των τειχών, τις κλίμακες του περιδρόμου, την τρίχωρη θολοσκέπαστη κινστέρνα
και τις τρεις πύλες (την κύρια ή δυτική και τις δύο μικρότερες, τη νότια και την ανατολική). Εντός των
τειχών αναπτύσσεται αυλή και εκτός της κύριας πύλης σώζονται ίχνη του μονοπατιού ανόδου προς το
φρούριο. Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία το Κάστρο Φύλλων χτίσθηκε τον 13ο αιώνα και έχει
συνδεθεί με τον εξωμότη Λατίνο ιππότη Λικάριο, ο οποίος υπό την υπηρεσία του βυζαντινού
αυτοκράτορα, Μανουήλ Η΄ Παλαιολόγου, συγκρούστηκε με τους εντόπιους φεουδάρχες για τον έλεγχο
της περιοχής. Ο Λικάριος χρησιμοποίησε το Κάστρο ως ορμητήριο το 1277, όταν κυριάρχησε
προσωρινά στο νησί, μην κατορθώνοντας ωστόσο να καταλάβει και την Χαλκίδα. Τα απανθρακωμένα
ίχνη ξύλων στις δοκοθήκες του αποτελούν ένδειξη ότι το Κάστρο πυρπολήθηκε, πιθανώς από τους
Τούρκους κατά την επιδρομή τους το 1470.
Το έργο, το οποίο βρίσκεται σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας
Ευβοίας, θα έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και κρίνεται αναγκαίο να
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υλοποιηθεί προκειμένου να επιτευχθούν:
-η διάσωση και ανάδειξη της σημαντικής οχύρωσης του Κάστρου των Φύλλων,
-η δυνατότητα πρόσβασης και ασφαλούς επίσκεψης του μνημείου,
-η προβολή του μνημείου και της ιστορίας του.
-η γενικότερη ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αναβάθμιση της περιοχής.

ΑΡΘΡΟ 5
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η υλοποίηση με αυτεπιστασία του
έργου «Άρση ετοιμορροπίας του Κάστρου των Φύλλων», από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας, σε
συνεργασία με τον φορέα χρηματοδότησης δηλαδή την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για λογαριασμό
του Κυρίου του έργου, δηλαδή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
την εγκεκριμένη αρχιτεκτονική και στατική μελέτη και τους όρους της σχετικής εγκριτικής Απόφασης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει να
λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:

 Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
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 Έκδοση Απόφασης Αυτεπιστασίας.
 Διενέργεια διαδικασιών πρόσληψης έκτακτου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού

για τις ανάγκες του έργου.
 Πραγματοποίηση έρευνας αγοράς, συλλογή οικονομικών προσφορών, διενέργεια μειοδοτικών

διαγωνισμών για την επιλογή αναδόχου.
 Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
 Παρακολούθηση χρηματορροών
 Παραλαβή του Έργου.
 Δημιουργία δυνατότητας ασφαλούς επίσκεψης για το κοινό.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω έργου προβλέπεται να εκτελεστούν οι κατωτέρω αναφερόμενες

εργασίες, σύμφωνα με την εγκεκριμένη αρχιτεκτονική και στατική μελέτη και τους όρους της εγκριτικής

απόφασης. Στόχος είναι η διατήρηση, συντήρηση, αποκατάσταση, στερέωση και ανάδειξη του Κάστρου,

ως σημαντικού πολιτιστικού αγαθού, εστιάζοντας στα πλέον κρίσιμα από δομικής απόψεως τμήματά του:

τα κτήρια Α' (μεγαλύτερη έμφαση) και Β', τα τείχη μεταξύ της δυτικής και της νότιας πύλης, καθώς και

ορισμένα κρίσιμα σημεία του βόρειου τείχους:

α) Προκαταρκτικές εργασίες:
-Οργάνωση του εργοταξίου και καθαρισμοί των περιοχών επέμβασης.
-Διενέργεια δοκιμαστικών τομών, με χειρωνακτικά μέσα, με την παρουσία αρχαιολόγου της ΕΦΑ
Ευβοίας, στο εσωτερικό τουλάχιστον των δύο κτηρίων, Α΄ και Β΄, για την αποσαφήνιση ζητημάτων που
σχετίζονται με τα δάπεδα και τη στήριξη των πατωμάτων των ορόφων (1ος, 5ος όρος εγκριτικής
απόφασης).
-Καθορισμός σύστασης των κονιαμάτων επέμβασης από εξειδικευμένο εργαστήριο δομικών υλικών μετά
από ανάλυση των υφισταμένων, προκειμένου να είναι συμβατά με τα σωζόμενα αρχικά (4ος όρος
εγκριτικής απόφασης).
-Προμήθεια των απαιτούμενων οικοδομικών και εξειδικευμένων υλικών, εργαλείων και εξοπλισμού.
β) Άμεσες σωστικές εργασίες:
- Προσωρινή υποστύλωση και αντιστήριξη ετοιμόρροπων τμημάτων. Εκτός από τα εσωρράχια των
τόξων των θυρών του βόρειου τοίχου στο κτήριο Α', η μετέωρη ΒΑ γωνία στο κτήριο Β' και τα λείψανα
του ετοιμόρροπου βόρειου τοίχου της, του κρεμάμενου μέρους του ανατολικού τοίχου, τα ετοιμόρροπα
τμήματα του ανατολικού τοίχου του κτηρίου Α' και τα ετοιμόρροπα τμήματα του βόρειου τείχους, τα οποία
σημειώνονται ενδεικτικά, θα υποστυλωθούν και όσα άλλα σημεία διαπιστωθεί ότι υπάρχει αντίστοιχη
ανάγκη κατά τη διάρκεια των προκαταρκτικών εργασιών υλοποίησης του έργου (στάδιο καθαρισμών
των περιοχών επέμβασης).
-Τοποθέτηση ικριωμάτων.

γ) Εργασίες δομικής αποκατάστασης, στερεώσεις, συμπληρώσεις, ανακατασκευές:
- Εργασίες διαχείρισης δομικού υλικού, κατά τις οποίες θα γίνει περισυλλογή και ταξινόμηση των
υπαρχόντων λίθων ώστε να αξιοποιηθούν στο στάδιο των συμπληρώσεων της τοιχοποιίας του μνημείου.
-Εργασίες ανακατασκευής και συμπλήρωσης των κατεστραμμένων κρίσιμων τμημάτων των τειχών του
Κάστρου, ώστε να ομαλοποιηθεί η κατανομή των τάσεων και να ανακτηθεί η διαταραγμένη μορφή και
δομή του
Συγκεκριμένα:
- Θα ανακατασκευασθεί το πλήρως κατεστραμμένο τμήμα της ΒΑ γωνίας του κτιρίου Β', ώστε να
συμπληρωθούν τα κενά του Βόρειου και του Ανατολικού τοίχου. Αντιστοίχως, ανακατασκευάζονται
λοιπές περιοχές όλων των τειχών από Τ1 έως και Τ6.
- Συμπληρώσεις της Νοτιοδυτικής γωνίας του κτιρίου Α, άρα και του τείχους. Οι εργασίες αφορούν
επίσης τη συμπλήρωση των κατεστραμμένων παραστατών και του ανωφλίου.
- Η αποκατάσταση προβλέπει και την ανασύνθεση των επάλξεων (εργασίες ανάκτησης).
- Επανάκτηση με πλίνθους και τοπικά αρμολογήματα στην βόρεια πλευρά του τείχους, στην βάση του,
όπου υπάρχουν τοπικές κοιλότητες.
δ) Εργασίες δομικής ενίσχυσης της φέρουσας τοιχοποιίας:
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- Πλήρης αρμολόγηση (προ της εφαρμογής των ενεμάτων) στις όψεις των λιθοδομών στις περιοχές

απόπλυσης των κονιαμάτων με νέο κονίαμα.

- Γενική ενεμάτωση των λιθοδομών ώστε να σφραγιστούν τριχοειδείς ρωγμές ή μικρά εσωτερικά κενά
στην τοιχοποιία.
- Τα μεγάλα όρθια ρήγματα του τείχους θα συρραφθούν με λίθινα κλειδιά ή εναλλακτικώς, με σποραδικά
μεταλλικά κλειδιά.
ε) Τοποθέτηση αγκυρίων σε εγκαρσίως τεμνόμενους τοίχους:
Για την καλύτερη συνάφεια και σύνδεση των περιμετρικών τοίχων μεταξύ τους αλλά και με τους
εσωτερικούς τοίχους, θα υπάρξει καθολική τοποθέτηση αγκυρίων, τα οποία διακρίνονται σε δύο βασικές
περιπτώσεις:
- Περίπτωση σύνδεσης εγκάρσιων τειχών που επανακτίζονται ταυτόχρονα, όπως π.χ. η γωνία μεταξύ
των τοίχων Τ1 και Τ5

- Περίπτωση σύνδεσης εγκάρσιων υφιστάμενων τοίχων ή υφιστάμενου τοίχου με εγκάρσιο
επανακτιζόμενο.

στ) Συγκέντρωση στοιχείων τεκμηρίωσης:
-Αρχαιολογική τεκμηρίωση του έργου (φωτογραφίες, αποτυπώσεις κ.λπ.).
-Συλλογή επιπλέον στοιχείων τεκμηρίωσης του μνημείου για την πληρότητα του φακέλου της μελέτης
συνολικής αποκατάστασης και ανάδειξης του μνημείου, καθώς και τυχόν επανάχρησης τμημάτων του
μνημείου η οποία προγραμματίζεται να εκπονηθεί σε επόμενο στάδιο (2ος, 3ος όρος εγκριτικής
απόφασης).
η) Εργασίες προκειμένου τουλάχιστον τμήμα του τειχισμένου χώρου να είναι ασφαλές και προσβάσιμο
από τους επισκέπτες, όπως καθαρισμός - ήπια διαμόρφωση (χωρίς αλλαγή της μορφολογίας του
εδάφους, χωρίς εκτεταμένες εκσκαφές) του χώρου στάθμευσης στο ΒΑ τμήμα του περιβόλου του
μνημείου, καθορισμός μικρής διαδρομής περιήγησης επισκεπτών σε ασφαλή τμήματα του μνημείου και
του περιβάλλοντος χώρου (π.χ. περισχοινίσεις, κατευθυντήριες/ενημερωτικές/προειδοποιητικές
πινακίδες...).
Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών,
δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης
Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία (Π.Δ.
7/2013).

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες, με χρόνο
υλοποίησης του έργου τους τριάντα έξι (36) μήνες, εκκινεί, δε, από την ημερομηνία υπογραφής της. Το
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, που αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας.
Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με τους ίδιους όρους, μετά από σχετική εισήγηση της
Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης προς τα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα
των συμβαλλομένων, με μέγιστο χρόνο ενδεχόμενης παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης τους
δώδεκα (12) μήνες. Η ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης
δεν μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου.

ΑΡΘΡΟ 7
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση της πράξης της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται
στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,
ο οποίος με στρογγυλοποίηση των επιμέρους δαπανών, αναλύεται ως εξής:

 Για την εκτέλεση των ανωτέρω προβλεπόμενων εργασιών απαιτείται η πρόσληψη από την
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ΕΦ.Α. Ευβοίας ειδικευμένου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, και συγκεκριμένα
ενός αρχαιολόγου για (6) έξι μήνες, ενός πολιτικού μηχανικού για (32) τριάντα δύο μήνες και
δύο εργατών για (16) δεκαέξι μήνες. Το συνολικό ποσό για τις μισθοδοσίες του ανωτέρου
προσωπικού προεκτιμάται στις 122.500 ευρώ.

ΠΙΝΑΚΑΣ : ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Εκτιμώμενη δαπάνη μισθοδοσίας
Αρχαιολόγος Έξι μήνες* 10.500 ευρώ
Πολιτικός Μηχανικός Τριάντα δύο μήνες* 56.000 ευρώ
Εργατοτεχνίτης Δεκαέξι μήνες* 28.000 ευρώ
Εργατοτεχνίτης Δεκαέξι μήνες*1 28.000 ευρώ

 Το ποσό των 45.500 ευρώ θα διατεθεί σε προμήθεια οικοδομικών υλικών (απλών και
εξειδικευμένων) και άλλων υλικών (μεταλλικά στοιχεία, προμήθεια και εγκατάσταση ικριωμάτων).

 Το ποσό των 2.000 ευρώ θα διατεθεί σε προμήθεια εργαλείων, ανασκαφικού εξοπλισμού,
μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) και αναλωσίμων.

 Το ποσό των 80.000 ευρώ θα διατεθεί σε αναθέσεις εξειδικευμένων για την υλοποίηση των
προβλεπόμενων εργασιών αποκατάστασης

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και, ειδικότερα, από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ΣΑΕΠ066, συνολικού
προϋλοπογισμού, 250.000,00 € με Φ.Π.Α. με κωδικό έργου 2019ΕΠ06600025.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σταδιακά μετά την πιστοποίηση των εργασιών, σύμφωνα µε τις
διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων.

Η πληρωμή του έργου θα πραγματοποιηθεί από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας,
σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις.

Σε όλη τη διάρκεια του έργου και ανάλογα με τα δεδομένα που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση αυτού,
το ανωτέρω έκτακτο επιστημονικό προσωπικό θα υποστηριχθεί από το διαθέσιμο μόνιμο εργατοτεχνικό
προσωπικό της ΕΦ.Α. Ευβοίας.

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
Α. Το ΥΠ.ΠΟ.Α., δια της ΕΦΑ Ευβοίας αναλαμβάνει:

 Να υλοποιήσει με αυτεπιστασία το έργο με τίτλο: «Άρση ετοιμορροπίας του Κάστρου των
Φύλλων», βάσει των κείμενων διατάξεων για την προστασία των αρχαιοτήτων και για την
εκτέλεση αρχαιολογικών έργων, βάσει της εγκεκριμένης αρχιτεκτονικής και στατικήςμελέτης, των
όρων της εγκριτικής Απόφασης και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα Π.Σ., και
συγκεκριμένα τη διενέργεια όλων των εργασιών που απαιτούνται, καθώς και την προώθηση των
αρχαιολογικών διαδικασιών και εγκρίσεων που προβλέπονται. Η ΕΦ.Α Ευβοίας, στο τέλος του
έργου, θα φροντίσει για την πραγματοποίηση των διαδικασιών παραλαβής του έργου.

 Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών
συμβάσεων, ως Φορέας υλοποίησης και Κύριος του έργου

 Να ορίσει εκπροσώπους στην Επιτροπή Παρακολούθησης.
 Να συνεργάζεται με τον άλλο συμβαλλόμενο σε όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και να

παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της
για την άρτια και εμπρόθεσμη υλοποίηση όσων προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση.

1Η διάρκεια όλων των προγραμματιζόμενων προσλήψεων επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού στο
πλαίσιο εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου δύναται να παραταθεί ή να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες
και την εξέλιξη του έργου και εφόσον αυτό δεν επιφέρει αλλαγή στο οικονομικό αντικείμενο της Π.Σ.
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 Την αποστολή στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας αλλά και στην αρμόδια
∆/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κάθε πιστοποίησης
δαπάνης και λογαριασμό έργου που φέρει την έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης, συνοδευόμενη από
όλα τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο, (σε αντίγραφα) προκειμένου να
προχωρούν απρόσκοπτα οι διαδικασίες πληρωμής.
Ρητά συμφωνείται ότι για την εκτέλεση ή πραγμάτωση του αντικειμένου ή περιεχομένου της
παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι των
συμβαλλομένων ή και τρίτων θα προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου.

Β. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδαςαναλαμβάνει:
 Την υποχρέωση, (μετά την κοινοποίηση στην Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της

Περιφέρειας των νομίμως υπογεγραμμένων λογαριασμών του έργου) υποβολής των αιτημάτων
προς το ΥΠΑΝΕΠ χρηματοδότησης των εργασιών της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

 Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες κατανομές.
 Να ορίσει εκπροσώπους στην Επιτροπή Παρακολούθησης.
 Να προβεί στις όποιες αναγκαίες ενέργειες, οι οποίες απορρέουν από τις αρμοδιότητες της, οι

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

 Να συνεργάζεται με τον άλλο συμβαλλόμενο σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και να
παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια για την υλοποίηση όλων όσων
προβλέπονται στη σύμβαση αυτή.

ΑΡΘΡΟ 9
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης ορίζεται Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύμβασης, με έδρα τη Χαλκίδα.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τριμελής και απαρτίζεται από εκπροσώπους από κάθε
συμβαλλόμενο με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, που ορίζονται ως ακολούθως:
Για το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ:

 Την Αγγελική Γ. Σίμωσι, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας η οποία θα
εκτελεί καθήκοντα Προέδρου, με αναπληρώτρια την Αλεξάνδρα Κωσταρέλλη, αρχαιολόγο
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας.

 Την Χίλντα Γούναλη, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, μόνιμη υπάλληλο του Τμήματος Μελετών
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων της ΔΑΒΜΜ, με αναπληρώτρια την Χριστίνα
Κολλιάκου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, υπάλληλο του Τμήματος Μελετών Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Μνημείων της ΔΑΒΜΜ με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/509319/57467/4928/18-09-2020 .

Για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τον Κηλίφη Εμμανουήλ, Πολιτικό Μηχ/κό , Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Εργων της Π.Ε.
Εύβοιας, ως μέλος ,με αναπληρώτρια την Χατζηπάκου Παναγιώτα, Αρχιτέκτονα Μηχ/κό, Αν.
Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε της Π.Ε. Εύβοιας.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής θα διαρκέσει όσο χρόνο και η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση. Ο
καθένας από τους συμβαλλομένους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποτεδήποτε τον
εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Παρακολούθησης με σχετική απόφασή του.

Αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των
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εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η
τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν
υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου
μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη εισήγηση προς τα αρμόδια
όργανα των συμβαλλομένων για τυχόν τροποποίηση των όρων της σύμβασης & του
χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει
σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής τηςκαι η λήψη
αποφάσεων για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με τη Σύμβαση.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας ή σε άλλο μέρος εάν ορίζεται ειδικότερα στην πρόσκληση του
Προέδρου της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα
μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς
συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα
εκτελεί μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να πραγματοποιηθούν και με τηλεδιάσκεψη, χωρίς τη φυσική
παρουσία ορισμένων ή του συνόλου των μελών, και με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο, το οποίο
πρέπει να ορίζεται ρητώς στην πρόσκληση που απευθύνει ο Πρόεδρος στα μέλη. Στην περίπτωση αυτή,
η απαρτία της Επιτροπής, στην οποία προσμετρώνται και τα μέλη που συμμετέχουν στη συνεδρίαση
μέσω τηλεδιάσκεψης, καταγράφεται από τον Πρόεδρο. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής της
συνεδρίασης που παρέχεται από την τεχνολογία, εφόσον χρησιμοποιηθεί, πρέπει να αποτρέπει
οποιαδήποτε τροποποίηση των όσων διαμείβονται στην τηλεδιάσκεψη και να βοηθά στην επεξεργασία
των πρακτικών, χωρίς να δημιουργούνται ασάφειες και αμφισβητήσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση
του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό
προσωπικό δύναται, μετά από αίτημα της Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη
επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει
δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις του ανωτέρω προσωπικού δεν είναι
δεσμευτικές για την Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως
ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί
στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι
εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Επιτροπής
Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις
της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και
δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης δεν
αμείβονται για το παραπάνω έργο τους.
Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Επιτροπής, θα καθορισθούν
με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 10
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της
Επιτροπής παρακολούθησης και σχετική απόφαση, εφόσον απαιτείται, των αρμόδιων οργάνων των
συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα προγραμματική Σύμβαση μπορεί κατ’ εξαίρεση να τροποποιείται ή
να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της, με εξαίρεση το φυσικό και
οικονομικό αντικείμενό της και τον τρόπο υλοποίησής του.
Ειδικότερα παράταση της διάρκειας δύναται να χορηγηθεί για διάστημα έως δώδεκα (12) μηνών,
αποκλειστικά για λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση του αντικειμένου της.

ΑΡΘΡΟ 11
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΡΗΤΡΕΣ

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

ΑΡΘΡΟ 12
ΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή
η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση ή η καθυστέρηση στη λήψη
μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να
θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από τις
υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται
από αυτήν την Προγραμματική Σύμβαση.

2. Όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η μη τήρηση έστω και ενός εξ’
αυτών παρέχει δικαίωμα καταγγελίας της.

Αυτό συμφώνησαν συνομολόγησαν και συναποδέχονται τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη
αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφηκε σε έξι (6) πρωτότυπα και δόθηκαν τρία (3) στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τρία (3) στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η Yπουργός Ο Περιφερειάρχης

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ
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Ο κ. Δούρος ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

O κ.Χρονάς διερωτήθηκε :“Γιατί δεν χορηγεί τις απαραίτητες πιστώσεις το αρμόδιο Υπουργείο ;
Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του από την σύμβαση….
Δεν βλέπουμε τον λόγο υπογραφής προγραμματικής σύμβασης και την ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ”.

Ο κ.Σιαλμάς τόνισε:“Ψηφίζω θετικά,με την παρατήρηση ότι αυτά τα έργα έπρεπε να επιβαρύνουν
το Υπουργείο Πολιτισμού και όχι την Περιφέρεια. Ωστόσο το έργο αυτό είναι θετικό για την
περιοχή μας” .

Ο κ. Αναγνωστάκης επεσήμανε : “Πρόκειται για έναν εγκαταλελειμμένο πύργο και αν δεν γίνει
παρέμβαση είναι σίγουρο ότι θα το χάσουμε. Είναι χρήσιμο έργο. Θα συμφωνήσω.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α.Εγκρίνει τη σύναψη και το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» σύμφωνα με το
ανωτέρω σχέδιο .

Β.Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

Γ.Εγκρίνει τον ορισμό ενός (1) μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από πλευράς
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του αναπληρωτή του ως εξής:
Τον κ. Κηλίφη Εμμανουήλ, Πολιτικό Μηχ/κό , Αν. Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της
Π.Ε. Εύβοιας, ως μέλος, με αναπληρώτρια την κα Χατζηπάκου Παναγιώτα, Αρχιτέκτονα Μηχ/κό,
Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ.Τ.Ε της Π.Ε. Εύβοιας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1642

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Ο κ.Χρονάς αναφορικά με τα θέματα 31,32 που αφορούν τις προσλήψεις ανθρώπινου
δυναμικού διατύπωσε την ακόλουθη θέση:
“Αυτό είναι αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου, που κακώς, με στόχο την ενίσχυση των
θέσεων της Περιφερειακής Αρχής, προώθησε η Κυβέρνηση, με νόμο μεταφέρθηκε στην
Οικονομική Επιτροπή…..
Σε περίπτωση που δεν παραπεμφθεί το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο….. Θα εκφράσουμε
τις απόψεις μας….”

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, κλάδου ΔΕ Νοσηλευτών,
διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση του νέου κύματος της πανδημίας COVID19 για
τις ανάγκες της Π.Ε.Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 248749/4260/25-
11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε.Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα την παραπομπή του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς
Ελλάδας

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1643

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας έως και 18/3/2021, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και
επειγουσών αναγκών λόγω εκτεταμένων ζημιών από πλημμύρες, στην Αυτοτελή Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας Π.Στ.Ε.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.(οικ.)251848/4090/27-11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα την παραπομπή του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς
Ελλάδας

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1644

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 33ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης,σχετικά
με την από 2 Αυγούστου 2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 176331/9942/02-08-2019, αίτηση
του κ. Προβόπουλου για εξωδικαστικό συμβιβασμό και κατάργηση της δίκης που αφορά την
εκτέλεση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ”.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.οικ.248946/1109/24-11-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς τόνισε τα ακόλουθα :“Θα έπρεπε να προσκομισθούν, πριν ληφθεί απόφαση, η
γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας και η άποψη του επιβλέποντος μηχανικού του συγκεκριμένου
έργου…..
Χρειάζεται, επίσης, να δοθούν γραπτές εξηγήσεις γιατί η πρόταση του αντιδίκου , που έγινε στις
6/8/2020 , έφτασε στην Οικονομική Επιτροπή σήμερα, όταν είναι γνωστό πως η δίκη είναι
προσδιορισμένη για τις 14/11.
Δεν έχουμε αντίρρηση”.

Ο κ. Αναγνωστάκης έδωσε θετική ψήφο κάνοντας τις ακόλουθες επισημάνσεις :
“Θα έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα καλύτερος συντονισμός, καθώς υπάρχει λίγος χρόνος για την
εκδίκαση της υπόθεσης. Προφανώς και δεν μπορούμε να αρνηθούμε την εισήγηση».

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

Φλώρο του Θεοδώρου, Δικηγόρο Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 438], κάτοικο Λαμίας, επί της οδού
Ροζάκη Αγγελή 32, ο οποίος, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον πλήρη
φάκελο της υπόθεσης, καθώς και τις απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας, λάβει δε κάθε αναγκαία
πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να γνωμοδοτήσει
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σχετικά με τη δυνατότητα σύναψης εξωδικαστικού συμβιβασμού, ήτοι αν ισχύουν οι τυπικές
προϋποθέσεις του νόμου, καθώς και εάν απαίτηση κρίνεται έγκυρη και βεβαία η απαίτηση.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 400
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 96€), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 496 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:

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

-Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρα, με ποσό 80 ευρώ/ώρα, ήτοι ποσό
320 ευρώ, λόγω της φύσης του ερωτήματος και του πλέγματος της νομοθεσίας που η
πληρεξούσια δικηγόρος θα πρέπει να μελετήσει, προκειμένου να δώσει απάντηση στο ερώτημα.

-Σύνολο αμοιβής 400 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1645

ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση του από 19 Νοεμβρίου 2020 αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού της
εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.(ΤΤ):247891/1095/24-11-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ.Κυρμανίδης,παίρνοντας το λόγο έδωσε διευκρινίσεις αναλύοντας
λεπτομερώς το εν λόγω θέμα.

Ο κ.Χρονάς τοποθετήθηκε αναφέροντας τα ακόλουθα:
“Είναι σκανδαλώδες να έρχεται μια εισήγηση για εξωδικαστικό συμβιβασμό χωρίς ουσιαστική
αιτιολόγηση…. Πολύ περισσότερο όταν η Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε είναι στενά δεμένη με την
Περιφέρεια και την πολιτική της…..΄Όταν ξέρουμε όλοι πως η Περιφέρεια είναι μέτοχος και πως
το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχει γνώση, σαν όργανο, για την πορεία της λεγόμενης
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ.
Θέλουμε να αιτιολογηθεί…. γιατί δεν πληρώθηκε αν έπρεπε να πληρωθεί…. Με ποιες αποφάσεις
τις ανατέθηκαν τα συγκεκριμένα καθήκοντα….. ποια ήταν τα παραδοτέα και ποιος
παρακολούθησε την όλη διαδικασία.
Υπήρχε ή όχι προγραμματική σύμβαση και επιτροπή παρακολούθησης ;
Σε αυτή την βάση…. Ζητούμε να αναβληθεί το θέμα και να έλθουν όλα τα στοιχεία στην
Οικονομική Επιτροπή…..μια και μιλάμε για 325.000 ευρώ.
Διαφορετικά ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση, που δεν αναγράφει συγκεκριμένη ημερομηνία,
δηλώνοντας πως επιφυλασσόμεθα για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος μας.”

Ο κ.Αναγνωστάκης επεσήμανε τα εξής:
“Δεν μπορώ να αποδεχτώ ότι το αίτημα είναι νόμιμο και ουσιαστικά βάσιμο, όπως αναφέρεται
στην εισήγηση και μάλιστα χωρίς τεκμηρίωση. Δεν αποδεχόμαστε την πρόταση να
προχωρήσουμε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την Αναπτυξιακή Εταιρεία, έχοντας μάλιστα
υπόψη και όλες τις παθογένειες που έχουν οι Αναπτυξιακές.
Όσον αφορά στο κόστος και το χρόνο εκτέλεσης ενός έργου από την Αναπτυξιακή, έχω κάποιες
αμφιβολίες, αφού μη διαθέτοντας συγκροτημένες δομές καταφεύγουν σε εξωτερικούς συνεργάτες.
Θεωρώ ότι η Περιφέρεια δεν έχει αποκομίσει τεχνογνωσία μέσα από αυτή τη διαδικασία.
Τέλος, θα ήθελα να επαναφέρω στη μνήμη όλων των μελών, την ανάληψη δέσμευσης της Π.Α.,
στα πρώτα Π.Σ., για ενοποίηση όλων των Αναπτυξιακών εταιρειών σε έναν αναπτυξιακό
οργανισμό.
Δε θα συμφωνήσουμε με την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να
ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει αυστηρά ο Νόμος, χωρίς να προχωρήσουμε σε
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εξωδικαστικό συμβιβασμό, οφείλουμε να διαφυλάξουμε το κύρος της Περιφέρειας αλλά και την
αξιοπιστία της Περιφερειακής Αρχής.
Υπό αυτή την έννοια, θα ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΟΥΜΕ.”

Ο κ.Μπέτσιος αιτιολόγησε τη ψήφο του ως ακολούθως:
“Είναι αδιανόητο εταιρία της περιφέρειας να ζητεί εξωδικαστικό συμβιβασμό με τη ίδια την
περιφέρεια η οποία έχει την πλειοψηφία των μετοχών της Φθιωτικής. Γιατί δεν πληρώθηκαν οι
όποιες υποχρεώσεις προς την εταιρία; Για ποιο λόγο η Φθιωτική Αναπτυξιακή ανάλαβε έργα σε
άλλες περιφερειακές ενότητες; Να μας γνωστοποιήσετε τις προγραμματικές συμβάσεις. Πού
βρίσκεται το θέμα σχετικά με τη συγχώνευση σε μία των αναπτυξιακών της περιφέρειας;
Υπάρχουν σοβαρές ευθύνες για όσους διαχειρίστηκαν και έλαβαν τις συγκεκριμένες αποφάσεις,
οι οποίες και ακυρώθηκαν από το ελεγκτικό συνέδριο. Δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε με τη
θετική μας ψήφο τις ενέργειες αυτές. Ψηφίζουμε ΚΑΤΑ”.

Ο κ.Δούρος τόνισε μεταξύ των άλλων ότι πρέπει να τηρείται η νόμιμη διαδικασία,όταν δεν
βασίζεται σε κάποια νομιμότητα η οποιαδήποτε ανάθεση, δεν θα έπρεπε καν να προχωρούν
όλες οι διαδικασίες διότι το μόνο σίγουρο είναι ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή επί της ουσίας το
απορριπτικό.Προκύπτουν ευθύνες σε αυτούς που έκαναν την ανάθεση αλλά απαιτείται και
διερεύνηση αν υπάρχει το στοιχείο της νομιμότητας,πριν τις υπογραφές και ολοκλήρωσε το
συλλογισμό του ψηφίζοντας ΛΕΥΚΟ.

Ο κ. Σιαλμάς ανέφερε: “στο παρελθόν έχουν παρθεί αποφάσεις για αναθέσεις έργων
προφορικές από Περιφέρειαρχες και Αντιπεριφερειάρχες οι οποίες πήγανε δικαστικά και τελικά
πληρώθηκαν οι εργολάβοι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το έργο έγινε νόμιμα όποτε θα πρέπει
να πούμε ναι. Έχουμε μια διαδικασία νόμιμη σε όλα.Εγώ συμφωνώ και θα υπερψηφίσω την
πρόταση, θα στηρίξουμε την Αναπτυξιακή και κατ’ επέκταση τους εργαζομένους σε αυτή
προκειμένου να μην χάσουν τη δουλειά τους και θα έτσι θα είμαστε συνεπείς με τον εαυτό μας
δεδομένου ότι το έργο όντως έγινε.”

Ο Προεδρεύων αναφέρθηκε αρχικά εκτενώς στο ρόλο που διαδραμάτισε την προηγούμενη
περίοδο η Αναπτυξιακή εταιρεία ,ο οποίος ήταν ουσιαστικά η τεχνική υποστήριξη των
υπηρεσιών και σύνταξη μελετών των έργων,ενώ στη συνέχεια ανέλυσε τη συνεργασία μεταξύ
Περιφέρειας και Αναπτυξιακών Οργανισμών.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή και αφού έλαβε υπόψη της:

1) Το με αρ.πρ.(ΤΤ):247891/1095/24-11-2020 διαβιβαστικό έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας.
2) Την από 19 Νοεμβρίου 2020 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία « Αναπτυξιακή
Φθιώτιδας Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» περί εξωδικαστικού συμβιβασμού.
3) Την από 23 Νοεμβρίου 2020 γνωμοδότηση της δικηγόρου Πολυξένης Νικολαίδου και
4) Τη διάταξη του άρθρου 176 παρ. 1θ του Ν. 3852/2010 και
5) Την επεξηγηματική τοποθέτηση του εποπτεύοντος τη Νομική Υπηρεσία Αντιπεριφερειάρχη
κου Ηλία Γ. Κυρμανίδη, ο οποίος συμμετείχε στη συζήτηση του θέματος.

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Κάνει δεκτή την εισήγηση.
Ειδικότερα: Αποδέχεται το από 19 Νοεμβρίου 2020 Αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού της
εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ», που
εδρεύει στη Λαμία και εκπροσωπείται νόμιμα.

Α) Εγκρίνει την πληρωμή:
1. Ποσού 33.000 ευρώ που αφορά την προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου

“ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
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ΠΙΣΤΑΣ ΚΑΝΟΕ - ΚΑΓΙΑΚ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ”
2. Ποσού 26.600 ευρώ που αφορά την προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου

“ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΟΡΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΗΣ.

3. Ποσού 18.000 ευρώ που αφορά την προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου
“ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΟΙΤΗ ΩΣ ΒΙΟΣΙΜΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΩΣΙΜΟ
ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ECST)”.

4. Ποσού 7.000 ευρώ που αφορά την προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου
“ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Ε/Β ΕΡΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΟΡΝΟΥ.

5. Ποσού 10.000 ευρώ που αφορά την προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου
“ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ”

6. Ποσού 30.000 ευρώ που αφορά την προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου
“ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ”

7. Ποσού 42.800 ευρώ που αφορά την προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ”.

8. Ποσού 4.000 ευρώ ως υπόλοιπο αμοιβής Α’ Σταδίου της πράξης με τίτλο “ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ
ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΟΡΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΗΣ”.

Β)Ομόφωνα παραπέμπει το επιμέρους αίτημα για την πληρωμή του ποσού των 150.000,00
ευρώ που αφορά την προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου “ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ”, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, λόγω αρμοδιότητας και εισηγείται να γίνει
ομοίως δεκτό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1646

ΘΕΜΑ 35ο:Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ.(Οικ.)246108/1010/20.11.2020 Απόφασης
Περιφερειάρχη περί διορισμού Δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης, σχετικά με το
από 19 Νοεμβρίου 2020 αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού της εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.οικ.248384/1097/24-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς δήλωσε τα ακόλουθα :“Αφορά το ίδιο αίτημα της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ, που ο κ.
Περιφερειάρχης ανέθεσε ήδη σε δικηγόρο…..
Κατά την άποψη μας και στο συγκεκριμένο ζήτημα η τοποθέτηση μας πρέπει να είναι όμοια με
αυτή του προηγουμένου θέματος της ημερήσιας διάταξης”.

Ο κ.Μπέτσιος ανέπτυξε τις ακόλουθες θέσεις:
“Είναι αδιανόητο εταιρία της περιφέρειας να ζητεί εξωδικαστικό συμβιβασμό με τη ίδια την
περιφέρεια η οποία έχει την πλειοψηφία των μετοχών της Φθιωτικής. Γιατί δεν πληρώθηκαν οι
όποιες υποχρεώσεις προς την εταιρία; Για ποιο λόγο η Φθιωτική Αναπτυξιακή ανάλαβε έργα σε
άλλες περιφερειακές ενότητες; Να μας γνωστοποιήσετε τις προγραμματικές συμβάσεις. Πού
βρίσκεται το θέμα σχετικά με τη συγχώνευση σε μία των αναπτυξιακών της περιφέρειας;
Υπάρχουν σοβαρές ευθύνες για όσους διαχειρίστηκαν και έλαβαν τις συγκεκριμένες αποφάσεις,
οι οποίες και ακυρώθηκαν από το ελεγκτικό συνέδριο. Δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε με τη
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θετική μας ψήφο τις ενέργειες αυτές. Ψηφίζουμε ΚΑΤΑ”.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε ΚΑΤΑ.

Ο κ.Δούρος ψήφισε ΛΕΥΚΟ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 246108/1010/20.11.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας περί διορισμού Δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης, σχετικά με
το από 19 Νοεμβρίου 2020 αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού της εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»,με την οποία αποφασίστηκε:

Ι.- Να διοριστεί πληρεξούσια δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», η Πολυξένη
Νικολαϊδου του Φωτίου, δικηγόρος Λαμίας [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 195], κάτοικος Λαμίας, επί της
οδού Λεωνίδου αρ. 4, η οποία, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον πλήρη
φάκελο της υπόθεσης, καθώς και τις απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας, λάβει δε κάθε αναγκαία
πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να γνωμοδοτήσει
σχετικά σχετικά με τη δυνατότητα σύναψης εξωδικαστικού συμβιβασμού, ήτοι αν ισχύουν οι
τυπικές προϋποθέσεις του νόμου, καθώς και εάν κρίνεται έγκυρη και βεβαία η απαίτηση.

ΙΙ.- Να καθοριστεί η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 400
ευρώ συν ΦΠΑ 24% (= 96€), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 496 ευρώ, η οποία
προκύπτει ως εξής:

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

-Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρα, με ποσό 80 ευρώ/ώρα, ήτοι ποσό
320 ευρώ, λόγω της φύσης του ερωτήματος και του πλέγματος της νομοθεσίας που η
πληρεξούσια δικηγόρος θα πρέπει να μελετήσει, προκειμένου να δώσει απάντηση στο ερώτημα.

-Σύνολο αμοιβής 400 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1647

ΘΕΜΑ 36ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης, σχετικά
με το από 1 Οκτωβρίου 2020 αίτημα για ενδοδικαστική επίλυση διαφοράς που έχει ανακύψει με
την κοινοπραξία με την επωνυμία “Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ - ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. - ΑΤΤΙΚΗ
ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.”.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’
αριθμ.(ΤΤ):207687/830/10-11-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Οι κ.κ.Δούρος,Σιαλμάς ψήφισαν θετικά.

Ο κ.Χρονάς τοποθετήθηκε λέγοντας τα παρακάτω:“Πριν αποφασίσουμε για τον ενδοδικαστικό
συμβιβασμό οφείλουμε να γνωρίζουμε για την αιτία και τις διαδικασίες ματαίωσης του έργου
“ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ”,
που οδήγησαν στην απαίτηση 385.490 ευρώ, σαν αποζημίωση θετικών ζημιών της κοινοπραξίας.
Είναι χρήσιμη , επίσης, η παράθεση σχετικού αποσπάσματος πρακτικών της Οικονομικής
Επιτροπής και των όσων είχε καταγράψει ο εκπρόσωπος της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, στις
23/10/2017….
« Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί γιατί δεν εξοφλήθηκε ο 3ος Λογαριασμός του έργου που
υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας, ενώ και τα στοιχεία που αναγράφονται από τον ανάδοχο στην
ίδια Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών διαπιστώθηκε ότι ανταποκρίνονται στην
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πραγματικότητα….. Γιατί υπήρξε η συγκεκριμένη εξέλιξη. Τίνος ευθύνη είναι ; Ποιος θα πληρώσει
την επιβάρυνση του κόστους του έργου με 385.000.
Συμφωνούμε με την εισήγηση με την προϋπόθεση να αποσαφηνιστούν τα γεγονότα ».
Σήμερα μας φέρνετε την συγκεκριμένη εισήγηση συμβιβασμού επαναλαμβάνοντας τα ίδια που
λέγατε τότε χωρίς ουσιαστική εξήγηση των γεγονότων….. Χωρίς να μας εξηγήσετε τι άλλαξε και
σήμερα συμβιβαζόμαστε….
Για αυτό….ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την ψηφοφορία”.

Οι κ.κ. Αναγνωστάκης,Μπέτσιος δήλωσαν ΑΠΟΧΗ.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

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

Καρρά του Ιωάννη, Δικηγόρο Λιβαδειάς [Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 186], κάτοικο Λιβαδειάς, επί της οδού
Σπυρίδωνος 3, ο οποίος, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις και μελετήσει τον πλήρη
φάκελο της υπόθεσης, καθώς και τις απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας, λάβει δε κάθε αναγκαία
πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», να γνωμοδοτήσει
σχετικά με τη δυνατότητα σύναψης συμβιβασμού με την κοινοπραξία με την επωνυμία “Ι.Δ.
ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ - ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. - ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.”, κατόπιν του από 1
Οκτωβρίου 2020 αιτήματος της, ήτοι αν ισχύουν οι τυπικές προϋποθέσεις του νόμου, καθώς και
εάν απαίτηση κρίνεται έγκυρη και βεβαία.

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

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

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

- Σύνολο αμοιβής 320 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1648

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 244700/917/19-11-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων από την 18/9/2020).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 244703/918/19-11-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 244700/917/19-11-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων από την 18/9/2020), με την οποία αποφασίστηκαν:

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

2.- Η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών και μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων:
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α) Του με αριθμό κυκλοφορίας μηχανήματος έργου ΜΕ 44581, τύπου αυτοκινούμενη
μπετονιέρα, ιδιοκτησίας “ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗΣ” και του υπ΄αριθμ. ΜΕ 44649 μηχανήματος
έργου, τύπου φορτωτή λαστ., και του με αρ. κυκλοφορίας ΜΙΜ 7854 φορτηγού, ιδιοκτησίας
“ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ”, για τον καθαρισμό και μεταφορά προϊόντων από φερτές ύλες
καθώς και για την αποκατάσταση των παρακάτω βλαβών στην γέφυρα της επαρχιακής οδού
Περιβόλι - Αργύρια, στην Τ.Κ. Αργύρια του Δήμου Μακρακώμης, που προκάλεσαν:
- Καταστροφή του μεταβατικού επιχώματος του αριστερού τοίχου αντιστήριξης της γέφυρας.
- Υποσκαφή του αναβαθμού, κατάντη της γέφυρας κατά μήκος του ρέματος.
Με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος καταστροφή του δαπέδου και του τοίχου αντιστήριξης της
γέφυρας και περαιτέρω αχρήστευση αυτής και απαιτείται:
- Άμεση αποξήλωση του δαπέδου της γέφυρας.
- Κατασκευή του αναβαθμού, κατάντη της γέφυρας
- Κατασκευή προφράγματος, κατάντη του αναβαθμού, για την αποφυγή υποσκαφών.
- Κατασκευή του μεταβατικού επιχώματος του αριστερού τοίχου αντιστήριξης της γέφυρας.

Οι εργασίες που απαιτούνται για την αποκατάσταση της ανωτέρω βλάβης είναι:
α) σκυρόδεμα C16/20 εκτιμώμενης ποσότητας 120 κ.μ., β) ξυλότυπο εκτιμώμενης ποσότητας 25
τ.μ. γ) δομικό πλέγμα, εκτιμώμενης ποσότητας 300 Κγμ.

β) Του με αριθμό κυκλοφορίας μηχανήματος έργου ΜΕ 106576, τύπου εκσκαφέα
ερπυστριοφόρου, ιδιοκτησίας “Χ ΚΑΙ Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι. Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ - ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ
Ο.Ε.”, για τον καθαρισμό και μεταφορά προϊόντων από φερτές ύλες για την αποκατάσταση των
παρακάτω βλαβών στην γέφυρα της επαρχιακής οδού Περιβόλι - Αργύρια, στην Τ.Κ. Αργύρια
του Δήμου Μακρακώμης.

γ) Του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 44775 μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή, του ΜΕ
63861 τύπου οδοστρωτήρα, του ΜΕ 51594 τύπου εκσκαφέα λαστ., του ΜΕ 31704 τύπου
εκσκαφέα ερπ., των με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΑ 3416, ΚΗΑ 3455 φορτηγών και του με αρ.
κυκλοφορίας ΜΙΚ 7096 οχήματος μεταφοράς ΜΕ, ιδιοκτησίας “ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ”, για την
αποκατάσταση της βλάβης που προκλήθηκε στην επαρχιακή οδό Λιανοκλαδίου - Λουτρών
Υπάτης.

Οι εργασίες, που είναι απαραίτητες να γίνουν, είναι:
- Καθαίρεση του απομείνοντος λιθόκτιστου τεχνικού.
- Εκσκαφές για τις δημιουργία θεμελίωσης νέου ορθογώνιου πλακοσκεπούς οχετού διατάσεως
3μχ2μ με τα αντίστοιχα τεχνικά - πτερυγότοιχους εισόδου - εξόδου.
- Κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης με λιθοριπές
- Κατασκευή κιβωτίου από οπλισμένο σκυρόδεμα 3μχ2μ, για την οποία θα απαιτηθούν α)
σκυρόδεμα C16/20, εκτιμώμενης ποσότητας 14,11 κμ, β) σκυρόδεμα C25/30, εκτιμώμενης
ποσότητας 54,87 κμ, γ) Σιδηρό οπλισμό, εκτιμώμενης ποσότητας 6632,19 Κγμ, δ) Ξυλότυπο,
εκτιμώμενης ποσότητας 261,08 τμ, ε) Άντληση σκυροδέματος, εκτιμώμενης ποσότητας 20 ωρών,
στ) Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων μέσου πάχους 10 εκ., εκτιμώμενης ποσότητας
280 τμ.

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

Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προ. Π.Ε. Φθιώτιδας
καθώς και τα αρμόδια τμήματα της Δ.Τ.Ε. και θα γίνονται σύμφωνα με τις υποδείξεις των
υπευθύνων προϊσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.

Η δαπάνη της προμήθειας των υλικών (σκυρόδεμα, οπλισμός κα) θα υπολογιστεί από τα
δελτία αποστολής και τα αποδεικτικά ζύγισης που θα προσκομίσουν οι ανάδοχοι σε
συγκεντρωτικό πίνακα, όπως προκύπτουν από τις ημερομηνίες τους και θα παραλαμβάνονται
επί τόπου από την αρμόδια επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της Π.Στ.Ε.

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

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1649

ΘΕΜΑ 38ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ.249193/930/25-11-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων από την 18/9/2020 )

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.249195/931/25-11-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.249193/930/25-11-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
(αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων από την 18/9/2020 ),με την οποία αποφασίστηκαν τα
εξής:

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

2.- 1α) Η απευθείας μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων με αριθμό κυκλοφορίας
μηχάνημα έργου ΜΕ 88290 τύπου εκσκαφέα ερπ. , το ΜΕ 139752 τύπου φορτωτή λαστ. και το
με αρ. κυκλοφορίας ΜΙΜ 3529 όχημα μεταφοράς μηχανημάτων έργων ιδιοκτησίας ΓΕΩΔΟΜΗ
Α.Τ.Ε. για τον καθαρισμό και απομάκρυνση φερτών υλικών, την διαμόρφωση και διευθέτηση
του υδατορέματος για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων τοιχείων στο υδατόρεμα της ΤΚ
Κομποτάδων του Δήμου Λαμιέων.

1β) Η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των παρακάτω εργασιών : α) σκυρόδεμα
C16/20 εκτιμώμενης ποσότητας 275 κ.μ., β) ξυλότυπο εκτιμώμενης ποσότητας 360 τ.μ. γ)
σιδηρούς οπλισμός εκτιμώμενης ποσότητας 16500 Κγμ στην ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.για την
καθαίρεση και αποκατάσταση στην πρότερη μορφή τους των κατεστραμμένων τοιχίων στο
υδατόρεμα της ΤΚ Κομποτάδων του Δήμου Λαμιέων.

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

καθώς και των αρμοδίων τμημάτων της Δ.Τ.Ε. και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των
υπευθύνων προϊσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.
Η δαπάνη της προμήθειας των υλικών (σκυρόδεμα , οπλισμός κα) θα υπολογιστεί από τα
δελτία αποστολής και τα αποδεικτικά ζύγισης που θα προσκομίσει ο ανάδοχος σε
συγκεντρωτικό πίνακα όπως προκύπτουν από τις ημερομηνίες τους και θα παραλαμβάνονται
επί τόπου από την αρμόδια επιτροπή της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της Π.Στ.Ε.
4.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :

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

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1650

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 244870/746/19-11-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.245390/747/19-11-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Ευρυτανίας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 244870/746/19-11-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.

Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, με την
οποία αποφασίστηκαν:

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

2. Η διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που
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προξένησαν οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις), που εκδηλώθηκαν το δεύτερο
δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου (ΙΑΝΟΣ, 17/09, 18/09, 25/09, 28/09), με αποτέλεσμα η ΔΕ
Αγράφων να κηρυχτεί σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

3. Η απευθείας μίσθωση των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων:
(α) Του ΜΕ 98217 ΙΧ μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα και του ME 135731 IX

μηχανήματος έργου, τύπου φορτωτή, ιδιοκτησίας “ΚΑΤΣΙΑΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ”, για τη διευθέτηση
της κοίτης στο υδατόρεμα της Αγίας Παρασκευής Βραγγιανών και Κουστέσας, για την προστασία
υφιστάμενων ιδιοκτησιών και τεχνικών.

(β) Του ΜΕ 122706 IX μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα, του ΜΕ 93891 IX
μηχανήματος έργου, τύπου εκσκαφέα – φορτωτή και του φορτηγού οχήματος ΚΗΑ 5991,
ιδιοκτησίας “ΦΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΗ”, για τη διευθέτηση της κοίτης του ποταμού Γαυρενίτη στη θέση
Νεράτα, για την προστασία υφιστάμενης πέτρινης γέφυρας.

4. Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του
μηχανήματος, που θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας,
σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 2134/2019 (πρακτ. 41/18-12-2019) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

5. Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους:
(α) Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται, οι δε

ημέρες και ώρες εργασίας του μηχανήματος θα καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία.
(β) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει το δικαίωμα να λύνει τη μίσθωση αυτή

οποιονδήποτε χρόνο και για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.
(γ) Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να εργάζεται χωρίς φώτα, αλυσίδες, υαλοκαθαριστήρες,

καλοριφέρ, φλας και λοιπά αναγκαία εξαρτήματα για την σωστή και ασφαλή παροχή της
υπηρεσίας.

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1651

ΘΕΜΑ 40ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022»,
χρήση 2020 της Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.246985/919/23-11-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε.Φωκίδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου 2014ΕΠ56600016
Υποέργο 21 (έκτακτες ανάγκες 2020) από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για
την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε.
Φωκίδας όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
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Α/
Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας , για
την αποκατάσταση οδοστρώματος και
τάφρων απορροής από καταπτώσεις στην
Επαρχιακή οδό Πεντάπολη-Στρώμη-Αθ
Διάκο-Καστριώτισα
Από 17-9-2020 έως 04-10-2020

2014ΕΠ56600016 ΚΡΟΝΟΣ Ε.Τ.Ε Ο.Ε 6.547,20€

2.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας , για
την αποκατάσταση οδοστρώματος και
τάφρων απορροής από καταπτώσεις στην
Εθνική και Επαρχιακή οδό στις περιοχές,
Όρια Νομού-Ερατεινή, Μαλάματα-Παραλία
Σεργούλας, Καστράκι-Ρέρεση.
17-24/9/2020

2014ΕΠ56600016 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ 4.945,12€

3.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» χρήση 2020 Π.Ε. Φωκίδας , για
την αποκατάσταση του οδοστρώματος και
των τάφρων απορροής από καταπτώσεις
στην Ε.Ο Άμφισσας-Σπερνόρεμα-
Καλοσκοπή.
19-21/9/2020

2014ΕΠ56600016 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 1.283,40€

ΣΥΝΟΛΟ 12.775,72 €

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1652

ΘΕΜΑ 41ο:Έγκριση μητρώου διαπιστευμένων εργαστηρίων διενέργειας δειγματοληψιών ή/και
μετρήσεων για την αντιμετώπιση Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης σε βιομηχανικές
εγκαταστάσεις που εντάσσονται στην κατηγορία “SEVESO”, και αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών εξαιτίας Ατυχημάτων κατά την Οδική και Σιδηροδρομική Μεταφορά Επικινδύνων
Εμπορευμάτων σύμφωνα με τους Κανονισμούς “ADR/RID”.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.248012/1278/20-11-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε.Φθιώτιδας) προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ.Χρονάς δήλωσε:“Προβλέπεται από τον νόμο….. Δεν έχουμε αντίρρηση”.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει μητρώο διαπιστευμένων εργαστηρίων διενέργειας δειγματοληψιών ή/και
μετρήσεων για την αντιμετώπιση Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης σε βιομηχανικές
εγκαταστάσεις που εντάσσονται στην κατηγορία “SEVESO” , καθώς και της αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Ατυχημάτων κατά την Οδική και Σιδηροδρομική Μεταφορά
Επικινδύνων Εμπορευμάτων σύμφωνα με τους Κανονισμούς “ADR/RID”, σύμφωνα με το τύπο
δοκιμών και των μετρούμενων ιδιοτήτων εκάστου ιδιώτη - εταιρίας :

1.- Επιχείρηση ΧΡΗΣΤΟΣ Δ.ΓΑΝΔΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ (KRD CONSULTIG) με έδρα και ταχ.
Διεύθυνση ΑΡΧ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 28, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΦΜ 099907237, ΣΤ΄ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης
νομίμως εκπροσωπούμενη από τον ΧΡΗΣΤΟ ΓΑΝΔΑ, info@iaq.gr , τηλ. 2310827494,
6946063827.

2.- Επιχείρηση Α.ΤΣΙΠΟΥΡΗ-Ν. ΧΑΤΖΗΦΩΤΗ & ΣΙΑ ΟΕ. με έδρα και ταχ. Διεύθυνση
Π.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε΄ 24-Ν.ΙΩΝΙΑ, 14231 , 2102771181 , ΑΦΜ 800386594 ΔΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
νομίμως εκπροσωπούμενη από τον ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΤΖΗΦΩΤΗ, τηλ. 6976977999 ,
info@alfameasurements.com .

3.- Επιχείρηση CHEMMAR-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, με έδρα και ταχ. Διεύθυνση
Γ.ΚΑΣΙΜΑΤΗ 28 (πρώην Λουδοβίκου), Πειραιάς Τ.Κ 18531, 2104125965-6 , ΑΦΜ 021089193
ΔΟΥ ‘Α Πειραιά νομίμως εκπροσωπούμενη από τον ΘΕΟΔΩΡΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ,
chemmar@otenet.gr ,
τηλ. 6944304861.

4.- Επιχείρηση ENVIROLAB Ι.Κ.Ε με έδρα τον Βόλο και ταχ. Διεύθυνση ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ,
3 ΑΦΜ 800676296 ΔΟΥ Βόλου νομίμως εκπροσωπούμενη από τον ΓΟΥΝΑΡΗ ΣΤΕΡΓΙΟ ,
stergios.gounaris@envirolab.gr , info1@envirolab.gr τηλ. 2421022945-6-7 , τηλ. 6932439852.

5.- Επιχείρηση ENVIOMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ με έδρα και ταχ. Διεύθυνση
Καρέα 20 τκ 11636 Αθήνα, , ΑΦΜ 999913919 ΔΟΥ ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ, νομίμως εκπροσωπούμενη
από τον ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΣΙΣΚΟ asiskos@envirometrics.gr , 2107230592, τηλ. 6944898481.

6.- Οι δειγματοληψίες ή/και μετρήσεις διενεργούνται από δημόσια εκπαιδευτικά και
ερευνητικά ιδρύματα, (αυτές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα esyd,gr) και εφόσον κάτι τέτοιο
δεν καθίσταται δυνατόν, τις αναλαμβάνουν πιστοποιημένοι ιδιωτικοί φορείς.

Θα πραγματοποιούνται κατά την εξέλιξη του περιστατικού όπου μπορεί να καταστεί
απαραίτητο, να διεξαχθούν δειγματοληψίες αέρα, εδάφους ή/και υδάτων, προκειμένου να
εντοπιστεί τυχόν υπέρβαση επιτρεπόμενων τιμών ρύπων και συνεπώς να γίνει η εκτίμηση του
περιστατικού, καθώς και να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας του κοινού από τις αρμόδιες
αρχές αλλά και στη συνέχεια, να γίνει αποκατάσταση και εξυγίανση της περιοχής.

Επισημαίνεται, βέβαια, ότι η διεξαγωγή δειγματοληψιών και μετρήσεων δεν αποτελεί
προαπαιτούμενο για τον χαρακτηρισμό ενός περιστατικού ως συμβάντος ή μεγάλου ατυχήματος
(ΤΑΜΕ) , καθώς και για τη δρομολόγηση μέτρων προστασίας του κοινού από τις αρμόδιες αρχές,
δεδομένου ότι πολλές φορές δεν είναι δυνατή η άμεση διεξαγωγή τους είτε λόγω της
επικινδυνότητας της περιοχής είτε λόγω αδυναμίας λήψης δείγματος π.χ. σε περίπτωση έκλυσης
νέφους μετά από φωτιά είτε λόγω διαφόρων άλλων παραγόντων ή άμεσων αποτελεσμάτων
μετρήσεων.

Όταν εκδοθούν τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών και μετρήσεων, γίνεται
επανεκτίμηση του περιστατικού, καθώς και των δράσεων προστασίας του κοινού που πιθανά
έχουν δρομολογηθεί ή απαιτείται να δρομολογηθούν.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1653

mailto:info@iaq.gr
mailto:,atsipouri@alfameasurements.com
mailto:,atsipouri@alfameasurements.com
mailto:ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ.chemmar@otenet.gr
mailto:ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ.chemmar@otenet.gr
mailto:stergios.gounaris@envirolab.gr
mailto:info1@envirolab.gr
mailto:asiskos@envirometrics.gr
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Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας και προ ημερήσιας διάταξης λύεται η παρούσα
συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως
ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστείδης Τασιός Δημήτριος Βουρδάνος Ουρανία Ντριβαλά

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Μαρία Αναγνώστου

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Νικόλαος Μπέτσιος

Αναστάσιος Χρονάς

ΑΔΑ: 608Ψ7ΛΗ-Δ6Μ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΑΧΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ»

2018 2019 2020 2021
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22-33 34-35 36-45

1 Διάρκεια Προγραμματικής
Σύμβασης: 45 μήνες

2 Προσυμβατικές διοικητικές
ενέργειες

3 Σύνταξη διακήρυξης και των
τευχών δημοπράτησης

4
Διενέργεια διαδικασιών
ανάθεσης και επιλογής
αναδόχου – υπογραφή

σύμβασης

5 Υλοποίηση του έργου

6 Συντήρηση έργου
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