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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 24ης Νοεμβρίου 2020
Αριθμός Πρακτικού 43

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2,
3ος όροφος - Λαμία), σήμερα 24 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με
τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”, συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 200/1-09-2019 σε ορθή επανάληψη
(ΑΔΑ: 69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, υπό την
Προεδρία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνη Σπανού,(από την έναρξη της
συνεδρίασης μέχρι και το 1ο τακτικό θέμα συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης των θεμάτων 20
και 22) και προεδρεύοντος του κ. Αριστείδη Τασιού, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής,
(σε όλα τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης) , ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ.
1690/30-09-2019 απόφασή της (ΑΔΑ: ΨΩΦΨ7ΛΗ-Ι4Η). Δυνάμει της υπ΄αριθμ.
(οικ.)246693/1832/20-11-2020 πρόσκλησης, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, κλήθηκε να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων
της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 42/17-11-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο:Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της ΄Εφεσης, κατά της με αρ. Α363/2020 απόφασης
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

ΘΕΜΑ 3ο:Διορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
ενώπιον του Πταισματοδικείου Λαμίας σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Α20/80/20 Οκτωβρίου
2020 κλήση.

ΘΕΜΑ 4ο:Διορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
ενώπιον του Πταισματοδικείου Λαμίας σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Α20/79/20 Οκτωβρίου
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2020 κλήση .

ΘΕΜΑ 5ο:Διορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την Αγωγή του Φωτίου Ζορμπά]

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 6ο: Παραχώρηση χρήσης ενός φυλακίου (2 οικίσκων) στο Κάστρο Βοιωτίας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 7ο:α)Έγκριση πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού
για την προμήθεια «Χορτοκοπτικού Βραχίονα», β) ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και γ)
έγκριση της συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης,
προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση 2ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια άλατος
2020»της Π.Ε. Ευρυτανίας , προϋπολογισμού 67.709,60 € με ΦΠΑ,και κατακύρωση της
σύμβασης.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας η οποία απαιτείται
λόγω τροποποιήσεως των σχετικών συμβάσεων και αύξησης του φυσικού και Οικονομικού
αντικειμένου.

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών Μεταφοράς
Μαθητών σχολικού έτους 2020-2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας σύμφωνα με την παρ. η΄, άρθρο 176
του Ν. 3852/2010.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης (Δ.Π.Θ)- Τμήμα Ιατρικής για το έργο : «Παροχή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών
υπηρεσιών κατάρτισης για εκπαιδευτικούς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος με στόχο τη
βέλτιστη προστασία της υγείας των μαθητών και του προσωπικού από τη διασπορά του
κορωνοϊού covid 19», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Προγραμματικής Σύμβασης.

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 21-03-2019 Προγραμματικής Σύμβασης για την
υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση γέφυρας "Καμάρας" Δομιανών και περιβάλλοντος χώρου»

ΘΕΜΑ 14ο:Αντικατάσταση μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς- Ελλάδας και της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έργο της ΣΑΕΠ 0561 με τίτλο «Ανάπλαση περιβάλλοντος
χώρου στην περιοχή “Πάνταβρεχει” του Δήμου Καρπενησίου», ΚΑ: 2017ΕΠ0561003 και
προϋπολογισμό 240.000,00€.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο
«Αντιμετώπιση καθίζησης οδοστρώματος στον οδικό άξονα Τσούκα-Τριπόταμος από Χ.Θ.
2+000 έως Χ.Θ. 6+000»,προϋπολογισμού 399.999,99€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας και ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου.
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ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση Πρακτικού ΙΙ - Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου με τίτλο «Αποκατάσταση οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωση
παράκαμψης Μοδίου», του έργου «Διασταύρωση (ΝΕΟ Λαμίας - Αθηνών) προς Ρεγγίνι - Μόδι -
ΠΕΟ Λαμίας - Λιβαδειάς: ολοκλήρωση παράκαμψης Μοδίου» ,προϋπολογισμού 2.200.000,00
με ΦΠΑ,Π.Ε. Φθιώτιδας

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στην Ε.Ο. ενωτική των
1 και 3 , παράκαμψη Λαμίας»προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Ανάπλαση παραλίας Αμαρύνθου» προϋπολογισμού
1.280.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο
«Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου Βαρβαριάδα-Άγραφα-Επίνιανα»,
προϋπολογισμού 2.800.000,00€ με ΦΠΑ ,Π.Ε. Ευρυτανίας και κατακύρωση της σύμβασης.

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -
Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Γ΄ Φάση Λιμένα
Μαντουδίου» Π.Ε. Εύβοιας , προϋπολογισμού 10.000.000,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή αποθήκης άλατος
και δημιουργία νέων χώρων» προϋπολογισμού 50.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση: α)διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Διαχείριση
άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού πεδίου 2020-2021» προϋπολογισμού
263.748,30€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% & των δικαιωμάτων προαίρεσης (10.000 €)
και β)των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 23ο:Δημοπράτηση του 1ου υποέργου με τίτλο: «Επισκευή – Συντήρηση Κέντρου
Υγείας Αλιβερίου» , Π.Ε. Εύβοιας προϋπολογισμού 160.000,00€ με ΦΠΑ του έργου
«Επισκευή – Συντήρηση Κέντρων Υγείας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

ΘΕΜΑ 24ο:Δημοπράτηση του 2ου υποέργου με τίτλο: «Επισκευή – Συντήρηση Κέντρου
Υγείας Ιστιαίας» , Π.Ε. Εύβοιας προϋπολογισμού 120.000,00€ με ΦΠΑ του έργου «Επισκευή –
Συντήρηση Κέντρων Υγείας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

ΘΕΜΑ 25ο:Δημοπράτηση του 3ου υποέργου με τίτλο: «Επισκευή – Συντήρηση Κέντρου
Υγείας Μαντουδίου» , Π.Ε. Εύβοιας προϋπολογισμού 150.000,00€ με ΦΠΑ του έργου
«Επισκευή –Συντήρηση Κέντρων Υγείας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

ΘΕΜΑ 26ο:α) Έγκριση της Διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών Δημοπράτησης του
έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στους Δήμους Ορχομενού και Αλιάρτου – Θεσπιέων (περιοχή
Κωπαϊδικου Πεδίου) μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή στις 04 – 06
Απριλίου 2020.» υποέργο:«Επισκευή και αποκατάσταση βλαβών σε θυροφράγματα -
αντλιοστάσια άρδευσης Κωπαϊδας», προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00 € με ΦΠΑ
β) Ορισμός της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ως
Υπηρεσίας που θα διεξάγει τον διαγωνισμό. γ) Ορισμός χειριστή του έργου στο ΕΣΗΔΗΣ

ΘΕΜΑ 27ο:Πρόταση ένταξης νέων έργων στην ΣΑΕΠ866, αρμοδιότητας Δήμου Μακρακώμης
και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΙΑΝΟΣ”).

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και του 4ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση αρδευτικού
συστήματος Ορχομενού» συνολικού ποσού 2.699.102,00€ με ΦΠΑ.
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ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο: «Προστασία παράκτιας
ζώνης Πλατάνας Κύμης», Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση πρότασης τροποποίησης της ΣΑ ΕΠ066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
έτους 2020.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020», χρήση
2020 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 162086/545/12-08-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Εύβοιας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των συνεπειών απο
βροχοπτώσεις και πλημμύρες , στις 9/8/2020 στους Δήμους Χαλκιδέων και Διρφύων –
Μεσσαπίων της Π.Ε. Εύβοιας λόγω εκτάκτων καιρικών φαινομένων.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 33ο:Τροποποίηση μαθητικών δρομολογίων και Νέα δρομολόγια στα πλαίσια της
Διακήρυξης Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών
αρμοδιότητας Π. Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 34ο:Διόρθωση της 1083/01-09-2020 (αρ. πρακτικού 31ο , ΑΔΑ : ΨΩ4Μ7ΛΗ-ΡΤΖ)
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας., κατ’ εφαρμογή
της 1395/2020 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και
των διατάξεων του άρθρου 367 του Ν.4412/2016, σχετικά με την 02/2020 με αρ. πρωτ.
142832/4292/20-07-2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β
«ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296
2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την
ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023» με την χρήση
του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 3.616.736,71 € συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση Πρακτικού 8ου της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού
μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών των δημοσίων σχολικών
μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας
Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023».

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση του πρακτικού 1.4 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με την αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του
οικονομικού φορέα «ΚΟΛΛΙΑ ΣΑΒΒΑ», κατ’ εφαρμογή της 1247/2020 απόφασης της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και των διατάξεων του άρθρου 367 του
Ν.4412/2016, σχετικά με την 01/2020 με αρ. πρωτ. 141536/4255/17-07-2020 πρόσκλησης για
την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-
05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με
την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 2.638.075,05 € συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.
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ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση α) κήρυξης αναδόχων ως έκπτωτων και β) παρακράτησης εγγυητικών
επιστολών συμμετοχής των έκπτωτων αναδόχων” της με αρ. πρωτ.: 261172/7411/12-11-2018
(ΑΔΑΜ 18PRΟC003986259) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διενέργεια
Διαπραγμάτευσης στις 23/11/2018 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της ΠΕ
Ευβοίας , με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή , των σχολικών ετών 2018-2019 και
2019-2020.

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 22, 23 & 25 πρακτικών της επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων
Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας
για τα έτη: 2020-2021/2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 140.704.20€ άνευ ΦΠΑ,
συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού
Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ - (Αριθμ. 4ης Πρόσκλησης Οικονομικών
Προσφορών 220805/6709/02-10-2020).

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση του πρώτου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά την 4η
Πρόσκληση για τον διαγωνισμό με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών(ΔΣΑ), με τη
χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε.Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη: 2020-21, 2021-2022 και 2022-2023.

ΘΕΜΑ 40ο: Τροποποιήσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για τη μεταφορά μαθητών
σχολικού έτους 2020-21, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας με τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση 7ης Τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 42ο: Α) «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, έτους 2020».

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

ΘΕΜΑ 43ο:΄Εγκριση Εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας
073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών
του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020 , Π.Ε.
Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 44ο: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 45ο:Α)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ
Φθιώτιδας, έτους 2020.
Β)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή
υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2020.
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Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της επιτροπής, έντεκα (11).
Δεδομένου ότι η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της

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

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

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

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

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

Ο κ. Δούρος πριν την έναρξη της συζήτησης μετέφερε τις ευχαριστίες των υπαλλήλων των
υπηρεσιών ΟΠΑΔ και ΙΚΑ για την έγκαιρη κινητοποίηση από τον ΕΟΔΥ σε συνεννόηση με την
Περιφέρεια για τη διενέργεια τεστ κορονωϊού και απολύμανσης στις εν λόγω υπηρεσίες στην Π.Ε.
Φωκίδας.

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

«Λαϊκή Συσπείρωση»
Πολιτική επικαιρότητα.

Με την πανδημία του κορονοϊού να βρίσκεται σε εξέλιξη, προβάλει σαν επιτακτική ανάγκη η
διεκδίκηση συγκεκριμένων μέτρων από την Κυβέρνηση.
Κρίνονται σαν απολύτως αναγκαία :
• Η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας - Επίταξη τώρα του ιδιωτικού τομέα. Χωρίς
παζάρια για αγορά υπηρεσιών
• Τα ουσιαστικά μέτρα προστασίας σε χώρους δουλειάς - Αποσυμφόρηση των Μέσων
Μαζικής Μεταφοράς, προσλήψεις και επίταξη ιδιωτικών λεωφορείων
• Κανένας εργαζόμενος, άνεργος, επαγγελματίας χωρίς αξιοπρεπές εισόδημα
• Να αποσυρθούν το αντεργατικό έκτρωμα που προβλέπει 10ωρη δουλειά και ο νέος
συνδικαλιστικός νόμος
Με κάθε πρόσφορο τρόπο ο λαός θα απαντήσει και στον προωθούμενο κρατικό προϋπολογισμό,
που έχει αντιλαϊκά χαρακτηριστικά και προβλέψεις υπέρ των κεφαλαιοκρατών και των
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μονοπωλίων…. Δεν θα επιτρέψει να περάσει κανενός είδους κυβερνητικός αυταρχισμός.
Σε αυτή την λογική, οργανώνεται από εκατοντάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις η απεργιακή
κινητοποίηση στις 26/11/2020.
Η τοποθέτηση απέναντι σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα αποτελεί κριτήριο φιλολαϊκής τοποθέτησης
για την Τοπική και Περιφερειακή Διοίκηση, για κάθε κοινωνικό πολιτικό φορέα και φυσικά για τις
πολιτικές δυνάμεις του τόπου.

Ειδικότερα ζητήματα.
Την περίοδο που διανύουμε, με ολοφάνερες τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού στην
κοινωνία, που ήδη χαρακτηριζόταν από κοινωνικές ανισότητες και αυξανόμενα ποσοστά
φτώχειας…. Η Περιφέρεια οφείλει να ιεραρχήσει την δραστηριότητα της….
Δεν φτάνει, κατά την άποψη μας, να πάρει κάποια μέτρα στα πλαίσια των τυπικών αρμοδιοτήτων
της, στηρίζοντας τις όποιες κυβερνητικές επιλογές, που η ίδια η πραγματικότητα αποδεικνύει
πως είναι ανεπαρκείς.
Χρειάζεται με συγκεκριμένες πράξεις να απαιτήσει την άμεση ενίσχυση του δημόσιου συστήματος
Υγείας και την επίταξη του ιδιωτικού τομέα, συνυπολογίζοντας και τους ιδιώτες γιατρούς. Χωρίς
παζάρια για την αγορά υπηρεσιών τους….Να απαιτήσει ολοκληρωμένο σχέδιο κάλυψης των
διευρυνόμενων κοινωνικών αναγκών για υγειονομικές υπηρεσίες.
Αντί των προσπαθειών υποκατάστασης των υποχρεώσεων του Υπουργείου Υγείας και της
γενικόλογης αναφοράς στην διάσωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, που αφορά
ελάχιστους αυτοαπασχολούμενους, η Περιφέρεια οφείλει να εστιάσει την προσοχή της στην
κοινωνική υποστήριξη των εργατικών – λαϊκών οικογενειών που αντιμετωπίζουν προβλήματα
διαβίωσης.
Σε αυτή την βάση προτείνουμε άμεση συνεργασία και κοινή δράση σε συντονισμό με όλους τους
Δήμους, με στόχους :
1. Καταγραφή των οξυμένων λαϊκών αναγκών σε κάθε περιοχή και άμεση αξιοποίηση τους
για στοχευμένες παρεμβάσεις.
2. Ενίσχυση των δομών παροχής βοήθειας στο σπίτι… Επέκταση της λειτουργίας τους και
συντονισμός στην παροχή των υπηρεσιών τους, με ταυτόχρονη ενοποίηση των υπηρεσιών
κοινωνικής πρόνοιας κατά Δήμο.
3. Ενίσχυση των δυνατοτήτων προσφοράς ειδών διατροφής των κοινωνικών παντοπωλείων.
Διεύρυνση της λειτουργίας τους.
4. Συνέχιση και επέκταση της διανομής έτοιμου φαγητού εκεί που διακόπηκε, λόγω της ίδιας
της πανδημίας.
Για αυτά τα ζητήματα πέρα της έντονης απαίτησης κρατικών ενισχύσεων οφείλουμε να
συμβάλλουμε ως Περιφέρεια ακόμη και με την διάθεση πιστώσεων από το αποθεματικό μας ή με
την μεταφορά πιστώσεων από έργα και υπηρεσίες που μπορούν να μείνουν για αργότερα.

**************************
Σε συνέχεια όσων έχουμε προτείνει σε προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
και προκειμένου να αποφύγουμε την γενικολογία….
Συνεκτιμώντας πως οι περισσότερες προτάσεις μπαίνουν στο χρονοντούλαπο της αναμονής και
η πως η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων της Οικονομικής Επιτροπής περιορίζεται στην
διεκπεραίωση μιας καθημερινότητας που καθορίζει η Περιφερειακή Αρχή….
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.

«πατρίδα μας η Στερεά»

Η κα Μπατζελή ανέφερε: “Αναδεικνύουμε θέματα τοπικής και περιφερειακής σημασίας . Όλα τα
θέματα είναι απόρροια κυβερνητικής πολιτικής και καλώ το περιφερειακό συμβούλιο ,την
περιφερειακή και τοπική αρχή να διαμορφώσουν θέσεις απόψεις αντιρρήσεις τόσο στα θεσμικά
μας όργανα όσο και εμείς ως οικονομική επιτροπή ή ως περιφερειακό συμβούλιο όταν αυτό γίνει
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έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανατρέξουμε ή να τροποποιήσουμε τις ληφθείσες αποφάσεις από
την ίδια την κυβέρνηση, αυτό θέλω να το πω από την αρχή για να ξέρουμε επί της ουσίας τι
συζητάμε.”

Ειδικότερα:

1ο Θέμα πΗΔ: Σχετικά με την ανακοίνωση του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την
νέα δέσμη μέτρων ΑΠΕ που πλήττει τους μικρούς επενδυτές και αγρότες.

Πρόκειται στην πραγματικότητα για μια δέσμη μέτρων που φέρνει το απόλυτο lockdown
στις Ενεργειακές Κοινότητες, στους μικρομεσαίους παραγωγούς ΑΠΕ και στους
αγρότες.Η κυβέρνηση δια μέσου του Υπ. Ενέργειας ναρκοθετεί την προσπάθεια επίτευξης των
ενεργειακών και κλιματικών στόχων της χώρας και δεν προωθεί τον εκδημοκρατισμό της
ενέργειας, αλλά τον συγκεντρωτισμό των ΑΠΕ καθώς και την σύνδεση τους με το δήθεν success
story της ΔΕΗ. Σήμερα το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού για τις ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) θα φορτωθεί
τελικά στις πλάτες των μικρομεσαίων επενδυτών και των απλών καταναλωτών. Την ίδια στιγμή,
οι «μεγάλοι παίκτες» του κλάδου αναιτιολόγητα και απροκάλυπτα απαλλάσσονται από την
έκτακτη εισφορά.

Ειδικότερα, η κυβέρνηση δεν τήρησε την διαβεβαίωση της λίγους μήνες σε όλους τους μικρούς
επενδυτές ότι θα υπάρχει ένας ξεκάθαρος επενδυτικός ορίζοντας, τουλάχιστον μέχρι και τις 30
Απριλίου του 2022 ώστε να μπορούν να σχεδιάσουν τα επιχειρηματικά τους πλάνα.

Από 1η Ιανουαρίου 2021, όλες οι νέες αιτήσεις για «μικρά» φωτοβολταϊκά ισχύος κάτω των 500
kW (συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων που δεν θα έχουν πληρότητα ως την 1η Ιανουαρίου
του 2021) θα υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε ανταγωνιστική διαδικασία για να «κλειδώσουν»
τιμή, στα πλαίσια της μεταρρυθμιστικής παρέμβασης της κυβέρνησης για τις ΑΠΕ. Επιβάλλεται δε
και έκτακτη εισφορά που ισούται με το 6% του κύκλου εργασιών των έργων ΑΠΕ που είναι μια
επιβάρυνση περίπου 3000-3500 ευρώ ανά ιδιώτη με φωτοβολταϊκά ισχύος 100kW και θα
επιβληθεί για ΑΠΕ που έχουν τεθεί σε λειτουργία πριν τις 31/12/2015.Ενώ ήδη έχουν σημειωθεί
και καθυστερήσεις πληρωμών στους ιδιοκτήτες ΑΠΕ τους τελευταίους μήνες.

Ζητάμε:

1. Να ανατραπεί ο οικονομικός αφανισμός των μικρών μεσαίων επενδυτών ΑΠΕ και
των αγροτικών φωτοβολταϊκών στην Περιφέρειας μας, που έχουν κάνει πολλές
επενδύσεις με ίδια κεφάλαια ή και με δανειοδότηση.

2. Η Περιφέρεια να δρομολογήσει διαπραγματεύσεις και συζητήσεις στα θεσμικά της
όργανα αλλά και σε κυβερνητικό επίπεδο ώστε να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό.
Πρόκειται για ένα θέμα ενεργειακής δημοκρατίας και διάχυσης των ωφελειών της
στους πολίτες και όχι σε την συγκέντρωση της. Αφορά όμως και την Δημοκρατία
στο σύνολο της, την Περιφερειακή Διακυβέρνηση με τον τρόπο που λαμβάνονται οι
αποφάσεις και το πώς το κεντρικό κράτος συνεννοείται με την Αυτοδιοίκηση και
τους περιφερειακούς εταίρους.

Ειδικότερα προτείνουμε:

1. Να εξεταστούν όλα τα εκκρεμή αιτήματα στους Διαχειριστές (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ) που
έχουν υποβληθεί έως 31/12/2020 με το σημερινό καθεστώς, ασχέτως του χρόνου που θα
απαιτηθεί. Δεν μπορούν οι όροι να αλλάζουν αφού έχουν καταθέσει οι επενδυτές τα
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αιτήματά τους. Οι επενδυτές άλλωστε δεν ευθύνονται για την ταχύτητα εξέτασης των
αιτημάτων τους από τους Διαχειριστές.

2. Να λάβει παράταση η εφαρμογή του νέου πλαισίου λειτουργίας των ΑΠΕ (Διαγωνισμοί και
για τα μικρά έργα ΑΠΕ) προκειμένου να έχουν το περιθώριο οι επενδυτές που βρίσκονται
σε διαδικασία ολοκλήρωσης αιτημάτων στους Διαχειριστές να το πράξουν, καθώς η όποια
καθυστέρηση οφείλεται σε υπολειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών λόγω γενικευμένου
lockdown εξαιτίας του COVID -19.

3. Να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει καταστρατήγηση της διαδικασίας των διαγωνιστικών
διαδικασιών στα μικρά έργα ιδιωτών και Ενεργειακών Κοινοτήτων, ώστε να έχουμε
φαινόμενα μία μεγάλη εταιρεία να συμμετέχει με μεγάλο αριθμό μικρών έργων

4. Να διατηρηθούν οι ταρίφες για τα έργα εκτός διαγωνισμών φωτοβολταϊκών σταθμών
ισχύος μέχρι 500kWp, καθώς αναμένεται οι διαγωνισμοί να ρίξουν πολύ χαμηλά τις
ταρίφες απορρόφησης του ρεύματος.

5. Να διασφαλίσει πόρους η ΠΑ για την στήριξη των μονάδων αυτών και τις εντάξει στο
ενεργειακό της δυναμικό.

2ο Θέμα: Μετατροπή διοικητικών υπαλλήλων των ΟΤΑ σε δημοτικούς αστυνομικούς
Η κυβέρνηση θεσμοθέτησε πρωτοφανή διάταξη, με την οποία ένας δημοτικός υπάλληλος μπορεί
να «κοιμάται» διοικητικός και να «ξυπνά» δημοτικός αστυνομικός, δίχως ίχνος σχετικής
εκπαίδευσης, προκειμένου η κυβέρνηση να μην εκπληρώσει τη δέσμευσή της για προσλήψεις
στη Δημοτική Αστυνομία.

Σε αυτό το πλαίσιο τέτοιου τύπου «ακροβασίες» από πλευράς της κυβέρνησης καταδεικνύουν
μηδενικό ορθολογισμό και ξεκάθαρη έλλειψη ευθύνης απέναντι στο διοικητικό υπαλληλικό
προσωπικό των ΟΤΑ, όπως και απέναντι στους δημότες/ πολίτες.
Είναι σκόπιμο οι θεσμικές οργανώσεις Δήμων και Περιφερειών να καταθέσουν προτάσεις ι για
την εξεύρεση πόρων, προκειμένου να προσληφθούν δημοτικοί αστυνομικοί ή να μετεκπαιδευτούν
δημοτικοί υπάλληλοι στις σχολές Δημοτικής Αστυνομίας που πρέπει να επαναλειτουργήσουν,
ώστε να ενισχυθούν οι Δήμοι, που αδυνατούν να παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες στου
δημότες τους.

3ο Θέμα: Εξελίξεις στην Δομή Θερμοπυλών.

Στις 17/11/20 εκδόθηκε πρόσκληση από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου 370
ατόμων εκ των όποιων τα 3 θα προληφθούν στην Δομή Θερμοπυλών. Γεγονός που
σημαίνει ότι η Δομή δεν φαίνεται να «μεταφέρεται» βάση και των δεσμεύσεων που είχαν
ληφθεί από την Αυτοδιοίκηση, πολιτικούς και από τον ίδιο τον Υπουργό στην περίπτωση
που προταθεί εναλλακτική λύση.
Ερωτάμε:

1. Εάν έχουν γίνει ουσιαστικής συζητήσεις και ποια η έκβαση τους με τους Δήμους
της ΠΕ για διασπορά των προσφύγων με όρους και προϋποθέσεις που είναι
αποδεκτοί από την τοπική κοινωνία.

2. Εάν υπάρχει ενημέρωση και δεσμεύσεις από το Υπουργείο για την πολιτική του
στην Δομή

3. Εφόσον το Υπουργείο αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση της Δομής ,πρέπει να
εξετασθεί η αναγκαιότητα η όχι χρηματοδοτικής συμμετοχής της περιφέρειας,
συμμετοχή η οποία δεν είναι και ασήμαντη.

4. Να μας δοθεί πλήρης οικονομικός απολογισμός της συμμετοχής μας από την
σύσταση της Δομής μέχρι και σήμερα καθώς και του εργασιακού καθεστώτος των
απασχολουμένων εκ μέρους της Περιφέρειας.

4ο Θέμα: Ειδικό Πρόγραμμα στήριξης της Εστίασης.

Σε συνέχεια των μέτρων στήριξης των μικρών επιχειρήσεων λόγω κορονοϊού που έχουμε
προτείνει περιλαμβανόμενων των αυτοαπασχολουμένων και των νέων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιήθηκαν το 2019, προτείνουμε και Ειδικό Πρόγραμμα στήριξης της εστίασης. Ο
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κλάδος αυτός έχει πληγεί και στις δυο περιόδους της πανδημίας ,έχει υψηλή
απασχολησιμότητα και συνδέεται και με τον τουρισμό σε πολλές περιοχές. Ο κλάδος θα
πρέπει να στηριχθεί ώστε με το άνοιγμα της οικονομίας και των αγορών να μπορεί να
ενισχύσει την επιχειρηματικότητα, την εμπορική κίνηση αλλά και τον Τουρισμό. Λογω της
σημασίας του κλάδου είναι απαραίτητο πέρα του ειδικού περιφερειακού προγράμματος
να υπάρχει και εθνικό πρόγραμμα στήριξης του κλάδου εστίασης με πολλαπλά μέτρα. Και
επαναλαμβάνουμε ότι τα 25 εκ. ευρω τα όποια έχουν διατεθεί και θα διατεθούν για την
στήριξη των μικρών επιχειρήσεων λόγω κορονοϊού δεν είναι επαρκή και δεν γίνεται
προσπάθεια για επιπρόσθετες χρηματοδοτήσεις από δημόσιους πόρους πέρα του ΕΣΠΑ.

5ο Θέμα :Εξαίρεση ελαιοπαραγωγήσιμων και βρώσιμων ελιών από την στήριξη βάση των
ανακοινώσεων του ΥΠΑΑΤ.

Βάση των ανακοινώσεων και δηλώσεων του ΥΠΑΑΤ για την περιβόητη στήριξη του ελαιοκομικού
τομέα της χώρας και με την οικονομική ενίσχυση των 70 ευρώ ανά στρέμμα λόγω κορονοϊού ,
αποδείχθηκε ότι παρέλειψε να συμπεριλάβει στην απόφαση των δικαιούχων συγκεκριμένους
κωδικούς ελαιοπαραγωγίσιμων ελιών και βρώσιμων με αποτέλεσμα ολόκληρες περιοχές και
μεγάλη μερίδα της Στερεάς Ελλάδος, συνολικά περίπου 300.000 στρέμματα ελαιοκαλλιέργειας,
να βρεθούν εκτός του συγκεκριμένου μέτρου.

Ζητάμε η Περιφέρεια να διεκδικήσει :

 Άμεσα να συμπεριληφθούν οι εν λόγο κωδικοί στους δικαιούχους του μέτρου,
αποκαθιστώντας με αυτό τον τρόπο την αδικία που με υπαιτιότητα της η κυβέρνηση
δημιούργησε.

 Οι εσφαλμένες ενέργειες της κυβέρνησης δεν μπορεί να οδηγήσουν σε λύσεις του τύπου,
μείωσης του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί σε κάθε παραγωγό ώστε να καλυφθεί το
σφάλμα. Πρέπει να εξευρεθούν επιπρόσθετοι πόροι από εθνικούς πόρους και των
δυνατοτήτων που παρέχονται από την αγροτική ανάπτυξη και ειδικών οικονομικών
μέτρων. Αντισταθμίσεις που και η ΠΑ πρέπει να αναζητήσει ώστε να μην καταστραφεί ο
ελαιοκομικός της τομέας και πληγούν οι αγροτικές οικογένειες στην Στερεά Ελλάδα.

6οΘέμα: Λειτουργία ΚΤΕΟ Φωκίδας.
Σήμερα στο νομό Φωκίδας λειτουργούν 2 ΚΤΕΟ ένα δημόσιο και ένα ιδιωτικό ενώ και τα δύο
είναι εγκατεστημένα στην ευρύτερη περιοχή ΒΙΟ.ΠΑ. Στο Κ.Τ.Ε.Ο. της Π.Ε. Φωκίδας υπηρετούν
3 υπάλληλοι και πρόσφατα εγκρίθηκε βάση και των αιτημάτων της ΟΕ και της ΠΑ μια επιπλέον
θέση Μηχανολόγου Μηχανικού για την ενίσχυση του σε αντίθεση με το ιδιωτικό που λειτουργεί με
έναν υπάλληλο.
Μια λειτουργία του δημόσιου Κ.Τ.Ε.Ο. εξασφαλίζει στους πολίτες και στους επαγγελματίες της
Φωκίδας συνεχείς υπηρεσίες για την οδική και εργασιακή ασφάλεια των πολιτών και των
εργαζομένων σε επιχειρηματικές και κατασκευαστικές λειτουργίες.
Η ΠΕ Φωκίδας μπορεί να ελέγχει την ασφάλεια των οχημάτων που χρησιμοποιεί και που
μισθώνει για τις ανάγκες της όπως αυτές προκύπτουν, κατασκευαστικές αλλά και εκείνων των
έκτακτων αναγκών και ταυτόχρονα να διαμορφώνει και ανταγωνιστικές συνθήκες στην αγορά.
 Είναι σκόπιμο να υπάρχει μια καταγραφή της λειτουργίας του ΚΤΕΟ και των δυνατοτήτων

του
 Να γίνει σαφής η χρηματοδότηση τους δηλ. μεταξύ των άλλων εάν τα παράβολα που οι

πολίτες καταβάλουν επιστρέφουν στην Περιφέρεια και εάν αυτά καλύπτουν μέρος των
λειτουργικών εξόδων του Κ.Τ.Ε.Ο;

 Να αναφερθούν τα προβλήματα που θα προκύψουν από μια παύση λειτουργιάς του για
τους πολίτες αλλά και για την διασφάλιση καλυτέρων όρων, οικονομικών και τεχνικών για
την ΠΕ. Οι πολίτες ειδικότερα θα υποχρεωθούν να πηγαίνουν σε Λαμία, Λιβαδειά ή
Ναύπακτο

 Ποια είναι η κατάσταση των ΚΤΕΟ στις άλλες ΠΕ, όπως αυτή της Ευρυτανίας με τις ίδιες
χωροταξικές ιδιομορφίες με την Φωκίδα
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Η Παράταξη «Στερεά Υπεροχής» έθεσε τα εξής ερωτήματα:
1ο. Σχετικά με την καταγγελία κατοίκων Αγίου Νικολάου Ληλαντίων, ΠΕ Εύβοιας, για αλλαγή
υψομετρικών στην κοίτη του Λήλαντα ποταμού.
2ο. Σχετικά με την εξέλιξη στο θέμα μετεγκατάστασης του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης Κατάρτισης στη Χαλκίδα, ΠΕ Εύβοιας.

Ο Πρόεδρος σχετικά με το 1ο θέμα που έθεσε η κα Μπατζελή επεσήμανε ότι έχει γίνει ήδη μια
πρώτη παρέμβαση από τον κ. Κυρμανίδη καθώς είχε μια επαφή με τον γενικό του υπουργού
του κ. Χατζηδάκη.

Η κα Μπατζελή πρότεινε να στείλει ο κ. Κυρμανίδης στα μέλη ένα ενημερωτικό σημείωμα.

Για το 2ο θέμα ο Πρόεδρος τόνισε ότι το παρακολουθούν για να δούνε αν θα φθάσει το θέμα
σε ΚΕΔΕ , ΕΝΠΕ και ανάλογα να κινηθούν.

Για το 3ο θέμα ο Πρόεδρος ανέφερε “είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος . Είχα ενημερώσει τους
επικεφαλής των παρατάξεων για την βούληση μας για αυτοδιοικητική πρόταση σε επίπεδο
περιφέρειας και επτά δήμων που θα αφορούσε την Φθιώτιδα την οποία σε σχέση με την
πρόταση των Θερμοπυλών θα αποτελούσε μέρος της διαχείρισης του προσφυγικού ζητήματος,
δεν θα είχε τα τεράστια προβλήματα που έχει η δομή Θερμοπυλών . Αυτή η διαμόρφωση της
αυτοδιοικητικής πρότασης είναι σε ώριμο σημείο , φυσικά πρέπει να γίνεται σε μια συνεννόηση με
το υπουργείο για την προστασία των θεσμών να μην πηγαίνουμε τυφλά σε κάτι το οποίο μπορεί
να μην έχει καμία απόκριση.Συμφωνούμε σε μια σοβαρή αυτοδιοικητική πρόταση η οποία θα
δώσει λύση αν προχωρήσει . Αν η πολιτική τους βούληση είναι να εμμείνουν στο σχέδιο
Θερμοπυλών να ξέρουμε και εμείς να πάρουμε τα μέτρα μας, είτε παρεμπόδισης νομικής ,
πολιτικής ακόμη και φυσικής. Προς τούτο έχω και σήμερα μια συνομιλία με άνθρωπο από την
προεδρία της κυβέρνησης ώστε να πάρουμε καθαρές απαντήσεις για να ξέρουμε τι γίνεται .
Εμείς θα πρέπει να οδηγηθούμε όχι μόνο στην αποτροπή του σχεδιασμού για νέα μεγάλη νόμιμη
δομή στις Θερμοπύλες αλλά και στο κλείσιμο της παρούσας δομής Θερμοπυλών , άρα το
παρακολουθούμε με πολύ προσοχή και ενημερωνόμαστε ώστε να μεθοδεύσουμε τις επόμενες
κινήσεις μας”.

Ο κ. Σιαλμάς τόνισε: “ Να κάνω μια παρέμβαση, έχουμε συμφωνήσει όλοι ότι για τη δομή των
Θερμοπυλών, οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να μεταφερθούν κάπου αλλού ώστε να λύσουμε αυτό
το πρόβλημα . Αυτό βλέπω ότι εδραιώνεται περισσότερο και αν πάει στο υπουργείο
μετανάστευσης εμείς τότε δεν θα έχουμε κανένα λόγο .”

Η κα Μπατζελή στη συνέχεια ανέφερε “Καταρχήν ως επικεφαλής της παράταξης επιβεβαιώνω
την συζήτηση που είχαμε σε επίπεδο επικεφαλής παρατάξεων αρκετούς μήνες πριν για το θέμα
της διασποράς των προσφύγων της ΔΟΜ Θερμοπυλών σε διάφορους δήμους με την
προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης των ΔΣ και της Τοπικής Κοινωνίας βάση και των όρων
εγκατάστασης τους. Όλοι μας με τον τρόπο μας είχαμε δώσει την σύμφωνη γνώμη στην
εναλλακτική αυτή πρόταση υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το σενάριο θα έχει συμφωνηθεί και
από ως εναλλακτική λύση από το κέντρο, δηλ. το ίδιο το Υπουργείο. Άλλωστε με βάση ΦΕΚ των
μήνα Μάιο όλες οι δομές προσφύγων μεταξύ των οποίων και αυτής των Θερμοπυλών ανήκουν
στο κράτος. Εμείς ερχόμαστε «υποβοηθητικά» να στηρίξουμε πλέον την Δομή ως περιφέρεια
έχοντας και ένα ειδικό καθεστώς από την σύσταση αυτής της Δομής από την προηγούμενη ΠΑ.
Θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήματα: 1ο: Εάν έχει γίνει μια ουσιαστική συζήτηση με τους Δήμους
και εάν ναι, σε ποια φάση ωριμότητας είναι η λήψη τελικής απόφασης τους και 2ο: Εάν η
κυβέρνηση προτίθενται να κλείσει τις Θερμοπύλες αυτό το χρονικό διάστημα ή να συνεχίσει να το
λειτουργεί και με ποιους όρους, Φυσικά η πρόσκληση για πρόσληψη 3 ειδικών για να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους είναι μια ένδειξη αλλά σε καμία περίπτωση από μόνη της δεν
μπορεί να θεωρηθεί ως απόδειξη της κυβερνητικής επιλογής. Προσωπικά, εκτιμώ ότι μπορούσε
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να γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις και ενόψει των συζητήσεων με το ΤΑΙΔΠΕΔ σημαντικές για τα
ιαματικά, μια διαδικασία που συνδέεται άμεσα με την ιστορική και πολιτιστική ανάδειξη της
περιοχής. Αυτή την διαβεβαίωση θέλω να έχουμε εφόσον και εσείς μπορείτε να την διασφαλίσετε.
Επίσης να ξεκαθαρίσετε προς το Υπουργείο ότι εφόσον θέλει μόνο του να πορεύεται ας αναλάβει
και την συνολική υλικοτεχνική στήριξη ,μεγάλο μέρος της οποίας καλύπτει η περιφέρεια και να
αναλάβουμε εμείς το προσωπικό όποιο απασχολείται εκεί.

Ο Πρόεδρος ανέφερε: “ Έχουμε συνομιλία με τους επικεφαλής και σε επίπεδο παραταξιακής
των αιρετών της Φθιώτιδας , έχουμε κάνει μια κουβέντα με δημάρχους , θα ήθελα να τους
δώσουμε το πολιτικό χώρο για να το διαχειριστούν”

Για το 4ο θέμα ο Πρόεδρος ανέφερε: “νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι πληγές οι
οικονομικές είναι τεράστιες. Αντιλαμβανόμαστε ότι κανένα μέτρο όσο μεγάλο και όσο
καλοσχεδιασμένο να είναι δεν είναι εύκολο να υποκαταστήσει το 100% αυτών των πληγών .
Δουλειά μας είναι να μεγιστοποιούμε το ύψος των πόρων που μπορούμε να διαθέσουμε προς
αυτή την κατεύθυνση , με τον πιο εύστοχο τρόπο. Ο κλάδος της εστίασης είναι από τους πιο
βαριά πληγέντες κλάδους , το πρόγραμμα που έτρεξε αφορούσε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων
και όχι στην περίοδο των περιοριστικών μέτρων του lockdown . Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε
νέα μέτρα , νέους πόρους . Για την εστίαση έχω ζητήσει από την ΑΝΔΙΑ τι ποσοστό επί των
επιχειρήσεων που επλήγησαν είναι της εστίασης και τι ποσοστό σε αυτές που εντάσσονται στην
εστίαση. Αν αυτά τα δύο νούμερα είναι κοντινά τότε το πρόβλημα είναι γενικό αν δούμε ότι το
ποσοστό είναι μεγάλο της εστίασης τότε χρειάζεται κάτι εξειδικευμένο. Περιμένουμε τα αναλυτικά
στοιχεία τα στατιστικά που με βάση αυτά να μπορέσουμε να ζητήσουμε από την κυβέρνηση και
να πάρουμε προγράμματα που θα είναι στοχευμένα και πιο κοντά στις ανάγκες μας.”

Η κα Μπατζελή τόνισε: “Κρίνω πολύ σημαντικό ότι έχετε ζητήσει από την ΑΝΔΙΑ μια
κατηγοριοποίηση των δαπανών σε κλάδους , τομείς ,κατηγοριοποίηση βάση των κριτηρίων της
προκήρυξης. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε πως συμμετείχε η εστίαση στην 1η φάση
χρηματοδότησης των 10εκ. ευρώ αλλά και μετέπειτα των επιπρόσθετων χρηματοδοτήσεων της
μη επιστρεπτέας προκαταβολής των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Στην ερώτηση μας θεωρούμε
ότι το περιφερειακό πρόγραμμα πρέπει να είναι συμπληρωματικό ,παράπλευρο με ένα εθνικό
πρόγραμμα και πρέπει να το διεκδικήσετε και ως ΕΝΠΕ . Διότι η Περιφέρεια θα έρθει να καλύψει
τυχόν αδυναμίες και ιδιαιτερότητες του κλάδου σε σχέση με ένα εθνικό πρόγραμμα και εκείνης
της επιστρεπτέας προκαταβολής-το οποίο δεν ήταν προσβάσιμο για την μεγαλύτερη μερίδα των
επιχειρήσεων- που μπορεί να έχει φορολογικά, ασφαλιστικά και δανειοληπτικά μέτρα στήριξης.”

Για το 5ο θέμα ο κ. Βουρδάνος ανέφερε ότι “έχουμε προβεί σε έγγραφη πρόταση στο
υπουργείο προκειμένου να ενταχθούν οι βρώσιμες ελιές στις ενισχύσεις αποζημιώσεων λόγω
covid, προκειμένου να αποκατασταθούν οι αδικίες που υπάρχουν στον κλάδο αυτό. Στον καιρό
της πανδημίας από τον Μάρτιο έχουν γίνει σε επίπεδο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας πολλές
προτάσεις σε επίπεδο υπουργείων , έχουν ενταχθεί και αρκετοί κλάδοι οι αλιείς , οι παραγωγοί
λαϊκών αγορών που μετακινούνταν στην Αθήνα , κτηνοτρόφοι και θα υπάρξουν και άλλες νέες
προτάσεις σε προϊόντα του πρωτογενή τομέα.”

Η κα Μπατζελή ανέφερε ότι ο αγροτικός τομές και δη της ελαιοκαλλιέργειας είναι σημαντικός
κλάδος για τον αγροδιατροφικό κλάδο της περιφέρειας και δεν μπορεί να τον αφήσουμε να
υποστεί ζημίες λόγω πανδημίας όταν αυτή η κατάσταση μπορεί να στοιχίσει στο νέο καθεστώς
της ΚΑΠ αλλά σε θέματα κόστους και κατοχύρωσης των εμπορικών όρων.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια ανέφερε: “παρακαλώ κ. Βουρδάνο όπως κοινοποιηθεί στους
επικεφαλής των παρατάξεων η εν λόγω επιστολή που στείλατε στο υπουργείο.
Για το τελευταίο θέμα που αφορά το ΚΤΕΟ Φωκίδας.Τα δημόσια ΚΤΕΟ είναι μια περίεργη
ιστορία . Θεωρώ ότι είναι ένας τρόπος να τραβάει το κεντρικό κράτος οικονομικούς πόρους από
τις περιφέρειες. Τι εννοώ . Σήμερα από το 2014 στα δημόσια ΚΤΕΟ τα σύνολα των δαπανών
λειτουργικών , μισθοδοτικών βαραίνουν τις περιφέρειες της χώρας , το σύνολο των εσόδων
αποδίδεται στο κεντρικό κράτος χωρίς να επιστρέφεται . Τα δημόσια ΚΤΕΟ είναι ένα βαρίδι όπου
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δεν έχεις κάποια εναλλακτική , δεν συντρέχει λόγος ύπαρξης. Στην δική μας περίπτωση
λειτουργούν στην Στερεά Ελλάδα δύο δημόσια ΚΤΕΟ της Φωκίδας και της Ευρυτανίας ,
λειτουργούν υποστελεχωμένα με την ουσία λειτουργίας τους και με την εκ του νόμου πρόβλεψη.
Στην μεν Φωκίδα υπάρχει αντίστοιχος ιδιωτικός φορέας στην Ευρυτανία δεν υπάρχει , έτσι και με
τις υπηρεσιακές εισηγήσεις που έχουμε λάβει και με την ανάγνωση των πραγμάτων που κάνουμε
τώρα, θεωρούμε ότι για το ΚΤΕΟ Φωκίδας δεν συντρέχουν λόγοι λειτουργίας του , συντρέχουν
όμως πολλοί λόγοι διακοπής του. Στην Ευρυτανία είναι πιο δύσκολα τα πράγματα ώστε μια
διακοπή λειτουργίας του δημόσιου ΚΤΕΟ θα ανάγκαζε το σύνολο των οδηγών να πρέπει να
φθάσει στην Λαμία για να περάσει τεχνικό έλεγχο. ”

Ο κ. Αναγνωστάκης για τα ζητήματα που ετέθησαν ανέφερε τα εξής:
Θέλω να τοποθετηθώ για τα προηγούμενα ζητήματα.
Για το Ε.Σ.Υ., με βρίσκει σύμφωνο η άποψη, ότι δεν πρέπει να είμαστε στη λογική της απλής
παρακολούθησης αλλά να κάνουμε κάτι παραπάνω, για την προστασία της δημόσιας υγείας και
την προστασία των πολιτών της Στερεάς Ελλάδας. Πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα τρίτο
κύμα το οποίο απεύχομαι.
Σε ότι αφορά το θέμα σχετικά με την προστασία μικρών επενδυτών και αγροτών για τα
φωτοβολταϊκά και γενικά για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμφωνούμε με τις παρατηρήσεις
που κατατέθηκαν από την κα συνάδελφο.
Σε ότι αφορά τη δημοτική αστυνομία η λογική της κυβέρνησης, για αξιοποίηση διοικητικών
υπαλλήλων ως δημοτικών αστυνόμων, είναι κάτι που ξεφεύγει από το μέσο νου, την κοινή λογική.
Είναι πραγματικά ένα άλμα στο κενό, αυτό που επιχειρείται.
Σας θυμίζω, όταν ο σημερινός πρωθυπουργός, ήταν υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
κατάργησε το θεσμό της δημοτικής αστυνομίας. Αρκετοί από αυτούς, πήγαν στο υπουργείο
προστασίας του πολίτη, που με εκπαίδευση, έγιναν ειδικοί φρουροί και κάποιο άλλοι μπήκαν σε
άλλες υπηρεσίες.
Θεωρώ ότι ο θεσμός της δημοτικής αστυνομίας ήταν επιτυχημένος και σίγουρα θα είχε συμβάλλει
επικουρικά στο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας, την οποία θα αποφόρτιζε από το πάρεργο με το
οποίο δυστυχώς σπαταλά πολλούς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους.
Σχετικά με τη δομή Θερμοπυλών.
Περιμένουμε ενημέρωση από την περιφερειακή αρχή, ως προς την ωρίμανση της διαδικασίας
διαβούλευσης, με τα δημοτικά συμβούλια και τους δημάρχους.
Περιμένω με αγωνία την εξέλιξη αυτής της διαδικασίας.
κ. Πρόεδρε, για ακόμα μια φορά, θέλω να επισημάνω, πως δεν γίνεται η κυβέρνηση να
συμπεριφέρεται με απαξιωτικό τρόπο, τόσο στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας όσο και στις
πολιτικές εκφράσεις της.
Είναι αδιανόητο να αποφασίζει για θέματα που μας αφορούν άμεσα, όπως το μεταναστευτικό,
χωρίς να έχουμε καμία ενημέρωση, όπως ισχυρίζεστε, χωρίς την παραμικρή συμμετοχή.
Σχετικά με το ΕΣΠΑ. Σίγουρα μπορεί να χρηματοδοτήσει, ένα εστιασμένο, ειδικό πρόγραμμα
ενίσχυσης των επιχειρήσεων εστίασης. Θα θυμίσω ότι υπάρχει έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, που
αναφέρει πως δεν θα επαναλειτουργήσει, το 1/3 των επιχειρήσεων εστίασης, μετά την άρση των
περιορισμών. Γεγονός που θα έχει άμεση επίπτωση στην οικονομία, με απώλεια 120.000
θέσεων εργασίας. Αυτά ισχυρίζεται το Ινστιτούτο Μελετών της ΓΕΣΕΒΕ και οφείλουμε να
αντιδράσουμε προκειμένου να αποτρέψουμε, στο βαθμό που μας επιτρέπουν οι δυνατότητές μας,
αυτό το αρνητικό σενάριο, τουλάχιστον στην περιφέρειά μας.
Είναι πολύ χρήσιμο, να έχουμε αναλυτική ενημέρωση και τα απαραίτητα στοιχεία, από το
πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ύψους 25 εκ. ευρώ καθώς και
ενημέρωση για τα προγράμματα στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
Οφείλει η ΑΝΔΙΑ να μας παρουσιάσει όλα τα στοιχεία και την πλήρη εικόνα των επιχειρήσεων
που ενισχύθηκαν από τα ανάλογα προγράμματα.
Τώρα, για την στήριξη των ελαιοπαραγωγών.
Πραγματικά γίνεται μια προσπάθεια από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να μην αποκλειστεί
κανένας ελαιοπαραγωγός από την οικονομική στήριξη.
Εδώ υπάρχει το εξής παράλογο. Ένας αγρότης που έχει 10 στρέμματα θα πάρει 30 ευρώ ανά
στρέμμα, ενώ αυτός που έχει 11 στρέμματα θα πάρει 60 ευρώ. Υπάρχει μια στρέβλωση και
πρέπει να αλλάξει. Ένα δεύτερο σημείο που έχει εντοπιστεί στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, είναι
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ότι μια μεγάλη μερίδα ελαιοπαραγωγών, δεν τηρεί τις προϋποθέσεις ενίσχυσης, διότι δεν είναι
κατ’ επάγγελμα αγρότες. Οφείλουμε να βοηθήσουμε και εμείς, ως περιφέρεια, στη διόρθωση
αυτού του όρου αποκλεισμού.
Για το ΚΤΕΟ Φωκίδας και γενικότερα για τα δημόσια ΚΤΕΟ.
Θεωρώ ότι εκεί που μπορούν να υπάρξουν δημόσιες δομές, καλό θα ήταν να τις ενισχύσουμε,
για να προσφέρουν αυτό που μπορούν στους πολίτες των περιοχών που εδρεύουν.
Τώρα, αυτό το παράδοξο με τα παράβολα, πρέπει προφανώς να τα εισπράττει η περιφέρεια και
να αποτελούν έσοδά της και όχι να πηγαίνουν στον κεντρικό προϋπολογισμό.
Θεωρώ ότι η ΕΝ.ΠΕ, μπορεί να απαιτήσει μια νομοθετική ρύθμιση, ώστε αυτά τα χρήματα να
πηγαίνουν στον προϋπολογισμό κάθε περιφέρειας, για να μπορεί να προχωρήσει και σε ανάλογο
εξοπλισμό και να μπορεί να προσφέρει όσο το δυνατό καλύτερες υπηρεσίες.
Τέλος, σχετικά με τα θέματα που θέσαμε ως παράταξη, προ Η.Δ.
Σας υπενθυμίζω κ. Περιφερειάρχη και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το ζήτημα καταγγελίας
των κατοίκων Αγίου Νικολάου Δ.Ε. Ληλαντίων, το είχαμε θέσει και στη συνεδρίαση του Π.Σ. με
την ερώτηση της κ. Ακριώτου.
Δόθηκε μια απάντηση, από τον κ. Κελαϊδίτη, λέγοντας ότι δεν πρέπει να παρασυρόμαστε από
αυτά που ακούγονται.
Συνεδρίασε όμως το κοινοτικό συμβούλιο του Αγίου Νικολάου και ομόφωνα αποφάσισαν,
να υιοθετήσουν την καταγγελία των κατοίκων του Αγίου Νικολάου, που τη θεώρησε απόλυτα
ειλικρινή.
Σας διαβάζω απόσπασμα από την απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου:
«Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με την υπεύθυνη υπηρεσία της περιφέρειας, λάβαμε την
προφορική δέσμευση ότι εντός του μηνός Νοεμβρίου και μετά το πέρας των εργασιών του
ποταμού, θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, για την αποκατάσταση του εν λόγω σημείου».
Εδώ διαπιστώνεται μια πολιτική συμπεριφορά που δημιουργεί ερωτηματικά.
Πότε η περιφερειακή αρχή λέει την αλήθεια;
Στην απάντηση της κ. Ακριώτου, που η περιφερειακή αρχή μας έλεγε να μη παρασυρόμαστε από
αυτά που καταγγέλλουν οι πολίτες ή τώρα που το ίδιο το κοινοτικό συμβούλιο με απόφαση του
κάνει αναφορά στη διαβεβαίωση της περιφέρειας, ότι θα γίνουν διορθωτικές κινήσεις.
Όπως και να έχει, ξεπερνάω την πολιτική συμπεριφορά και μπαίνω στην πολιτική ουσία.
Θέλω να σας ζητήσω, αν πραγματικά υπάρχει διαφορά στα υψομετρικά της κοίτης του ποταμού,
να γίνει άμεσα η παρέμβαση, για να αποτραπούν περαιτέρω προβλήματα στο επόμενο διάστημα.
Στο δεύτερο ζήτημα κ. Πρόεδρε το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη Χαλκίδα.
Υπήρξε μια συνάντηση του κ. Περιφερειάρχη και του Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας, με το Σύλλογο
Γονέων και υπήρξε διαβεβαίωση πως άμεσα θα γίνει μετεγκατάσταση στα κτίρια του πρώην
τάγματος πεζοναυτών.
Θα ήθελα κ. Πρόεδρε, να ξέρω ποιες είναι οι επόμενες ενέργειες. Πόσο γρήγορα μπορεί να τρέξει
αυτή η διαδικασία. Αν υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Χαλκιδέων, τι γίνεται με την οριστική
αντιμετώπιση του ζητήματος της ανέγερσης νέου εκπαιδευτηρίου. Σας ευχαριστώ.

Ο Πρόεδρος έκανε μια ανάλυση σχετικά με τις δράσεις που έχουν γίνει από πλευράς
Περιφέρειας για το 1ο ερώτημα του κ. Αναγνωστάκη σχετικά με την καταγγελία κατοίκων Αγίου
Νικολάου Ληλαντίων, ΠΕ Εύβοιας, για αλλαγή υψομετρικών στην κοίτη του Λήλαντα ποταμού
και ανέφερε την ενημερωτική επιστολή που έχει κάνει ο κ. Κελαϊδίτης και η οποία θα προωθηθεί
στα μέλη προκειμένου να λάβουν γνώση.
Για το 2ο ερώτημα του κ. Αναγνωστάκη ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις συναντήσεις που έγιναν
με τον Δ/ντή της Β/θμιας Εκπαίδευσης , τη Δ/ντρια, τους εκπαιδευτικούς του σχολείου καθώς και
με εκπροσώπους των γονέων και τα ζητήματα που ετέθησαν από αυτές τις συναντήσεις και
επεσήμανε: “Κρατάμε το στρατηγικό στόχο του σχολείου στα 29 στρέμματα στο Μαυροβούνι,
είναι απαραίτητη μια μεταβατική λύση ,να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε αυτή την
μεταβατική λύση . Για την χωροθέτηση της ακούμε με θετικό τρόπο την περίπτωση του πρώην
τάγματος ωστόσο επειδή η σχολική στέγη είναι αρμοδιότητα του Δήμου Χαλκίδας , το τελικό
σχέδιο θα πρέπει να το έχει η δημοτική αρχή.”

Ο κ. Αναγνωστάκης ρώτησε τον Πρόεδρο, αν υπήρξε επικοινωνία του Αντιπεριφερειάρχη με το
Δήμο, ώστε να διαπιστωθεί, αν αυτό που δημιούργησε η περιφέρεια ως υπόβαθρο, γίνεται
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αποδεκτό; Γιατί δεν συμμετείχε στη σύσκεψη ο Δήμος; Ο Δήμος τελικά αποδέχεται αυτή τη λύση;
Υπάρχει η εντύπωση, στους γονείς, ότι ένας μεταθέτει τις ευθύνες στον άλλον.
Υπήρξε από πλευράς σας ο αναγκαίος συντονισμός με το Δήμο Χαλκιδέων;

Ο Πρόεδρος διαβεβαίωσε τον κ. Αναγνωστάκη ότι ήρθαν σε επικοινωνία με την δήμαρχο μαζί
με τον Αντιπεριφερειάρχη , και η δήμαρχος ήταν σύμφωνη.Υπήρξε μια ξεκάθαρη δέσμευση να
υπάρξει μια πρόταση ενός υγιούς χώρου μεταβατικής εγκατάστασης.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Με βάση τα στοιχεία που έχω το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 29
στρεμμάτων έχει αποσαφηνιστεί από το 2016. Εκείνο που εκκρεμεί είναι η ρυμοτομική ρύθμιση
και χωρίς αυτή δεν μπορεί να γίνει τίποτα με αρμοδιότητα Δήμου. Το θέμα της προσωρινής
μετεγκατάστασης πάλι είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Η υπόσχεση που δίνεται για
χρηματοδότηση πρέπει να γίνει εφόσον επιλυθεί αυτό το ζήτημα. Όμως εγώ θεωρώ ότι
υπάρχουν προβλήματα συντονισμού . Πρέπει να κάνετε μια άμεση επαφή με την κ. Βάκα και να
αποσαφηνίσετε το που βρίσκεται η δική τους πρακτική ώστε και εμείς να συμβάλλουμε στην
χρηματοδότηση του εγχειρήματος και σε κάθε άλλη βοήθεια.”

Η κα Μπατζελή έλαβε το λόγο επισημαίνοντας ότι: “πρώτον, υποστηρίζω πλήρως την πρόταση
που κατατέθηκε από τον κο Χρονά σχετικά με ένα νέο τρόπο λειτουργία της ΟΕ για την άμεση
ενημέρωση μας από τις αρμόδιες υπηρεσίες ανά ΠΕ. Και αυτό ,διότι με τον τρόπο αυτό θα
υπάρχει μια πιο άμεση ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων ώστε να καταλήξουμε σε μια
ενοποίηση των διαδικασιών και των αποφάσεων, θέμα το οποίο και εμείς έχουμε αναδείξει και
ζητήσει σε μια σειρά θεμάτων κατά τις συνεδριάσεις της ΟΕ. Δεύτερον σχετικά με το θέμα των
εργασιών στον Λήλαντα ,βάσει και δικών μας πληροφοριών έχουν γίνει παρεμβάσεις που έχουν
αλλοιώσει την χωροταξική και περιβαλλοντική εικόνα με κίνδυνο να παρουσιαστούν έντονα
προβλήματα στο μέλλον από αντίστοιχες καταστροφές. Υποστηρίζουμε την παρέμβαση του κο
Αναγνωστάκη και αναμένουμε τις διευκρινήσεις από τις Υπηρεσίες της ΠΕ.”

Ο κ. Δούρος για τα ζητήματα που ετέθησαν ανέφερε τα εξής: “Θα πρέπει να πιέσουμε την
κυβέρνηση , θα πρέπει να δούμε και τον παράγοντα ΔΕΗ η οποία σε αυτή τη κρίση κάνει
διακοπές και δημιουργεί μεγάλα ζητήματα στους επαγγελματίες . Θα πρέπει να δούμε την
πολιτική που εφαρμόζεται από αυτή την ανώνυμη εταιρεία και πρέπει το υπουργείο
περιβάλλοντος προς το τομέα αυτό να πράξει τα δέοντα. Δεν μπορεί η ΔΕΗ να κάνει τόσο μεγάλη
διαφήμιση και συγχρόνως να κόβει από μικρομεσαίους και από ατομικές επιχειρήσεις το ρεύμα .
Επειδή τώρα συζητιέται ο προϋπολογισμός θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι μέσα υπάρχουν
κονδύλια τα οποία είναι λιγότερα . θα πρέπει η γενική χάραξη της πολιτικής να είναι προς την
υγεία αφού ακούγεται ότι τον Ιανουάριο θα υπάρξει ένα τρίτο κύμα και πιο δύσκολο από ότι ήταν
τώρα. Ο σχεδιασμός άνευ χρημάτων δεν μπορεί να δημιουργήσει παράγοντες που θα
μπορέσουν να βοηθήσουν το υπάρχον ζήτημα. Είτε λέγονται προσλήψεις προσωπικού είτε
υποδομές. Εμείς τα χρήματα που διαθέτουμε για τις υποδομές είναι ελάχιστα με τις ανάγκες που
θα προκύψουν . Μου κάνει εντύπωση ότι στον προϋπολογισμό τα ποσά για την υγεία αντί να
είναι αυξημένα είναι λιγότερα.”

Πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
πρότεινε να συζητηθεί και το παρακάτω θέμα, ως έκτακτο:

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1516/10-11-2020 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης των όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου:
«Γραμματικοπούλειο Τρίγκειο και Μπάλειο ΘΧΠ Ιτέας - Ανέγερση νέας πτέρυγας - Διαμόρφωση
περιβάλλοντος χώρου - εξοπλισμός», προϋπολογισμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.
Το έκτακτο του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι ο εν λόγω διαγωνισμός έχει ήδη
δημοσιευτεί στο ΕΣΗΔΗΣ και ο συγκεκριμένος λόγος μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωσή
του.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποδέχτηκε την πρόταση του Προέδρου και αποφάσισε το
παραπάνω θέμα να συζητηθεί πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1566

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 1516/10-11-2020 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Π.Σ.Ε. περί έγκρισης των όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου:
«Γραμματικοπούλειο Τρίγκειο και Μπάλειο ΘΧΠ Ιτέας - Ανέγερση νέας πτέρυγας - Διαμόρφωση
περιβάλλοντος χώρου - εξοπλισμός», προϋπολογισμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 246709/4526/20-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Διορθώνει την υπ΄αριθμ. 1516/10-11-2020 απόφασή της περί έγκρισης των όρων
ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Γραμματικοπούλειο Τρίγκειο και Μπάλειο ΘΧΠ Ιτέας
- Ανέγερση νέας πτέρυγας - Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου - εξοπλισμός»,
προϋπολογισμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας, με κωδικό αριθμό 2014ΣΕ09300001,
της συλλογικής απόφασης ΣΕΠ093, με μόνη τροποποίηση τις καλούμενες τάξεις πτυχίων
ΜΕΕΠ από 3η (όπως εκ παραδρομής αναφέρθηκε στην εισήγηση της υπηρεσίας και στη
σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής), καθώς η απαιτούμενη τάξη ΜΕΕΠ είναι 2η τάξη
και άνω ΜΕΕΠ, στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, και 1η τάξη και άνω ΜΕΕΠ, στην κατηγορία
Η/Μ.

Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. 1516/10-11-2020 αρχική απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1567

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 42/17-11-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 42/17-11-2020 πρακτικό συνεδρίασής της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1568

Σε αυτό το σημείο ο Πρόεδρος αποχώρησε αφού συζήτησαν τα θέματα 20 και 22

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο:Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της ΄Εφεσης, κατά της με αρ. Α363/2020 απόφασης
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.οικ. 240052/360/12-11-
2020 έγγραφο του Γραφείου της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Αφορά πρόστιμο 30.000 ευρώ για χρήση νοθευμένου πετρελαίου
κίνησης….
Η προσφυγή των ενδιαφερομένων απορρίφθηκε σιωπηρά από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση……. Δικαιώθηκε, όμως στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο γιατί δεν προοριζόταν το καύσιμο
για εμπορική χρήση…
Στην βάση της αντίληψης πως η νοθεία είναι νοθεία…. Δεν συμφωνούμε με την εισήγηση….
Προτείνουμε να ασκηθεί έφεση.”

Η κα Μπατζελή και ο κ. Δούρος ψήφισαν υπέρ της άσκησης Έφεσης

Ο κ. Αναγνωστάκης επεσήμανε:
“Πέρα από το επιχείρημα που κατατέθηκε τόσο από τον κ. Δούρο όσο και από τον κ. Χρονά,
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το οποίο και υιοθετούμε, θέλω να επισημάνω πως υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία, γιατί
αναφερόμαστε σε συγγενικό πρόσωπο, μέλους της περιφερειακής αρχής.
Για τη δική του προστασία, θα πρέπει να ολοκληρωθεί και σε δευτεροβάθμιο επίπεδο η όλη
διαδικασία, ώστε να μην υπάρχει η ψευδαίσθηση ότι η οικονομική επιτροπή, προσπαθεί να
κλείσει με την πρωτόδικη απόφαση. Επιπρόσθετα και για λόγους πολιτικής ευθιξίας, θα πρέπει
να μην αποδεχτούμε την εισήγηση και να ζητήσουμε να ασκηθεί η έφεση, με την ελπίδα ότι θα
υπάρξει η επιβεβαίωση της πρωτόδικης απόφασης.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Την άσκηση του ενδίκου μέσου της ΄Εφεσης,κατά της με αριθμό Α363/2020 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1569

ΘΕΜΑ 3ο:Διορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
ενώπιον του Πταισματοδικείου Λαμίας σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Α20/80/20 Οκτωβρίου
2020 κλήση.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
(Οικ.)243151/1000/17-11-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Αφορά αγωγή για τον τρόπο που αντιμετωπίσθηκε μια αίτηση
χορήγησης άδειας μεταλλευτικών ερευνών ιδιώτη από το 1973 και επαναλήφθηκε το 2004, αλλά
ποτέ δεν χορηγήθηκε….. Όταν ανάλογη άδεια χορηγήθηκε, για τον ίδιο χώρο, σε άλλο
ενδιαφερόμενο.
Η αγωγή στρέφεται κατά της Περιφέρειας και του προϊσταμένου της Υπηρεσίας….
Δεν έχουμε αντίρρηση στον ορισμό δικηγόρου….. Ζητάμε, όμως, ουσιαστική ενημέρωση της
υπηρεσίας για το τι ακριβώς συνέβη.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, τον Δημήτριο
Κουμπάρο του Αθανασίου, Δικηγόρο Λαμίας, κάτοικο Λαμίας, επί της οδού Καποδιστρίου αρ. 23,
ο οποίος να παραστεί και να την εκπροσωπήσει, ενώπιον του Πταισματοδικείου Λαμίας, εντός
της προθεσμίας που έχει ταχθεί από την κ. Πταισματοδίκη - εντός του μηνός Δεκεμβρίου -, με
την εντολή να υπερασπιστεί υπάλληλο που υπηρετεί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στα
πλαίσια της ποινικής διαδικασίας, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και
ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση του.

(ii)Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρου δικηγόρου με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο ποσό των 427
ευρώ συν Φ.Π.Α. 24% (= 102,48), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 529,48 ευρώ, η
οποία προκύπτει ως εξής :

- Για τη σύνταξη υπομνήματος στο στάδιο της προανάκρισης 107 ευρώ, με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα,
ήτοι ποσό [80 Χ 4 =] 320 ευρώ για μελέτη του φακέλου της υπόθεσης, ενόψει του πλήθος των
στοιχείων που θα λάβει υπόψη και της σύνθετης νομοθεσίας που αφορά τα μεταλλεία.

- Σύνολο αμοιβής 427 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1570
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ΘΕΜΑ 4ο:Διορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,
ενώπιον του Πταισματοδικείου Λαμίας σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Α20/79/20 Οκτωβρίου
2020 κλήση.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. (Οικ.)243075/999/17-
11-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Αφορά την ίδια υπόθεση που αναφέρεται στο προηγούμενο θέμα της
ημερήσιας διάταξης……
Δεν έχουμε αντίρρηση στον ορισμό δικηγόρου….. Ζητάμε, όμως, ουσιαστική ενημέρωση της
υπηρεσίας για το τι ακριβώς συνέβη.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”, τον Δημήτριο
Κουμπάρο του Αθανασίου, Δικηγόρο Λαμίας, κάτοικο Λαμίας, επί της οδού Καποδιστρίου αρ. 23,
ο οποίος να παραστεί και να την εκπροσωπήσει, ενώπιον του Πταισματοδικείου Λαμίας, εντός
της προθεσμίας που έχει ταχθεί από την κ. Πταισματοδίκη - εντός του μηνός Δεκεμβρίου -, με
την εντολή να υπερασπιστεί υπάλληλο που υπηρετεί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στα
πλαίσια της ποινικής διαδικασίας, συντάσσοντας υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και
ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό,τι κατά τη κρίση του απαιτείται, για την υπεράσπιση του.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή του ανωτέρου δικηγόρου με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο ποσό των 427
ευρώ συν Φ.Π.Α. 24% (= 102,48), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α.] 529,48 ευρώ, η
οποία προκύπτει ως εξής :

- Για τη σύνταξη υπομνήματος στο στάδιο της προανάκρισης 107 ευρώ, με βάση τον
πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.

- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 ευρώ ανά ώρα,
ήτοι ποσό [80 Χ 4 =] 320 ευρώ για μελέτη του φακέλου της υπόθεσης, ενόψει του πλήθος των
στοιχείων που θα λάβει υπόψη και της σύνθετης νομοθεσίας που αφορά τα μεταλλεία.
- Σύνολο αμοιβής 427 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1571

ΘΕΜΑ 5ο:Διορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο
Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την Αγωγή του Φωτίου Ζορμπά]

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
(Τ.Τ.)124579/566/17-11-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

(i) Διορίζει πληρεξούσια δικηγόρο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» την Ευθυμία
Τσατσάνη του Αναστασίου, δικηγόρο Λαμίας (Α.Μ. Δ.Σ. Λαμίας: 219), η οποία να την
εκπροσωπήσει στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, στις 2 Δεκεμβρίου 2020 ή σε κάθε μετ’ αναβολή
ή ματαίωση ορισθείσα, με την εντολή να αποκρούσει την από 18 Νοεμβρίου 2019 και με αριθμό
δικογράφου ΑΓ577/ 6 Δεκεμβρίου 2019 αγωγή που άσκησε ο Φώτιος Ζορμπάς, συντάσσοντας
υπόμνημα, προβάλλοντας ενστάσεις και ισχυρισμούς και γενικά να πράξει ό, τι κατά την κρίση
της απαιτείται, για την υπεράσπιση της υποθέσεως.

(ii) Καθορίζει την αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου, με βάση την υπ’ αριθ. 376/2015 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο ποσό των 737 ευρώ συν
ΦΠΑ 24% (= 176,88), ήτοι συνολικό ποσό [αμοιβή και Φ.Π.Α] 913,88 ευρώ, η οποία προκύπτει
ως εξής :

- Παράσταση και υπόμνημα 417 ευρώ [161€ παράσταση συν 256€ υπόμνημα], με βάση τον

ΑΔΑ: 9Ι447ΛΗ-ΟΑ5



19/98

πίνακα του παραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013.
- Επιπλέον αμοιβή χρονοχρέωσης για τέσσερις (4) ώρες, με ποσό 80 €/ ώρα, ήτοι αμοιβή

ποσού [80€ Χ 4 =] 320€, για μελέτη φακέλου σε υπόθεση ενώπιον ανωτέρου δικαστηρίου,
λαμβανομένης υπόψη της φύσης της υπόθεσης και του αντικειμένου αυτής.

- Σύνολο αμοιβής 737 ευρώ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1572

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 6ο: Παραχώρηση χρήσης ενός φυλακίου (2 οικίσκων) στο Κάστρο Βοιωτίας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.

(οικ.)243106/6290/17-11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας
προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κ.Μπατζελή επεσήμανε: Μία αποτύπωση της έλλειψης συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού
για την Κωπαΐδα είναι και αυτή της διαχείρισης των περιουσιακών κτιρίων και στοιχείων από τον
Οργανισμό και κατ’ επέκταση από την Περιφέρεια.Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα
διαχείρισης και των περιουσιακών στοιχείων της Κωπαϊδος μεταξύ των οποίων και τα φυλάκια
όπου έχουν ιστορική σημασία. Δεν είναι λίγα, είναι πολλά και είχαν ένα σημαντικό ρόλο στην
διαχείριση των αρδευτικών συστημάτων και της προστασίας της Κωπαΐδας. Εδώ βλέπουμε μια
αποσπασματική διαχείριση πέραν των υδάτινων πόρων αλλά και περιουσιακών στοιχείων μια
διαχείριση που δεν έχει συνολικό σχεδιασμό και ανοικτή κοινωνική και επιχειρησιακή διαχείριση.
Σε προηγούμενη ΟΕ εγκρίναμε την μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ,το πέτρινο κτίριο στον
Δήμο Ορχομενού για ευρύτερη χρήση συμπεριλαμβανόμενης και της εγκατάστασης αστυνομικού
τμήματος Θεωρούμε ότι η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της Κωπαΐδας θα μπορούσε
να ήταν ένα «προϊόν» ένα «πακέτο» αναπτυξιακών δράσεων με κοινωνικό χαρακτήρα ,
πολιτιστικό, ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα για την διαχείριση υδάτινων πόρων και
την στήριξη της καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα της περιοχής . Αυτό το πακέτο θα
μπορούσε να ενταχθεί σε διάφορα προγράμματα ευρωπαϊκά , κοινοτικά, ΠΔΕ για να αναδείξουν
και τον πολιτιστικό, ιστορικό ρόλο και της ίδιας της Κωπαΐδας. Αποφεύγεται όμως αυτή η
περιφερειακή, τοπική αυτή συνολική πολιτική για την ανάδειξη της Κωπαΐδας και επιλέγεται η
εικόνα των πλημμυρών ,των εκσκαφέων, της τιμαλφής και των ανεξέλικτων και ανακόλουθων
έργων . Επί της εισήγησης παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για αίτημα μιας αγροτικής οικογένειας
για να κάνει χρήση μέλος της οικογένειας της ανανεώσιμης πηγή ενέργειας ,θεωρώ ότι είναι
αποσπασματική και έχουμε επιφυλάξεις επί της αιτιολόγησης της εισήγησης , του αιτήματος επί
του συγκεκριμένου φυλακίου ,τι θα γίνει αν και άλλες άπορες ή και ΑΜΕΑ οικογένειες
επιθυμήσουν μια τέτοια μεταχείριση, Υπάρχει θέμα στην γενική διαχείριση των περιουσιακών και
απαιτείται γνώμη και της Νομικής Υπηρεσίας. Βάσει αυτού του σχεδιασμού μπορούμε
συντεταγμένα να ακολουθήσουμε μια κοινωνική πολιτική διαχείρισης των περιουσιακών
στοιχείων. Και σε καμιά περίπτωση η ΠΕ Βοιωτίας δεν μπορεί να αποφασίζει χωρίς συνολικό
σχεδιασμό και από μόνη της…

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Έχουμε διαφορετική γνώμη για την αξιοποίηση των περιουσιακών
στοιχείων του πρώην οργανισμού Κωπαΐδας, που καταργήθηκε… Πολύ περισσότερο έχουμε την
άποψη πως τα φυλάκια αυτά θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα για την λειτουργία μιας υπηρεσίας
δημόσιου χαρακτήρα που θα επέβλεπε την άρδευση της Κωπαΐδας.
Για κοινωνικούς λόγους ( εξυπηρέτηση ΑΜεΑ )…. Δεν έχουμε αντίρρηση στην εισήγηση.”

Η κ. Μπατζελή τόνισε: “Εμείς θα το καταψηφίσουμε με όλες τις επιφυλάξεις και δεν μπορεί οι
ΑΜΕΑ να μπαίνουν προμετωπίδα για μια κακή διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων ενός
μεγάλου χωρικού πεδίου. Θα μπορούσε να γίνει η διαχείριση βάσει ολοκληρωμένου
προγράμματος όχι αποσπασματικά αλλά συνολικά σε ΑΜΕΑ με διαφορετικό τρόπο. Πρόκειται
περί πελατειακής αντιμετώπισης και όχι ουσιαστικής .”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει παραχώρηση χρήσης ενός φυλακίου (2 οικίσκων) με συντεταγμένες 38.500431029407075
και 23.19910385197077 το οποίο βρίσκεται στο Κάστρο Βοιωτίας και αποτελεί περιουσία του
πρώην Οργανισμού Κωπαϊδας με τους εξής όρους:

1. Ο χρόνος παραχώρησης είναι τα τέσσερα (4) έτη με παράταση για άλλα τέσσερα
χρόνια και δυνατότητα νέας σύμβασης μετά την οκταετία.

2. Η χρήση του φυλακίου και του στάβλου θα διατεθεί αποκλειστικά για κατοικία και
βοηθητικούς χώρους της αιτούσας.

3. Οποιαδήποτε παρέμβαση στο χώρο για την συντήρηση και αναστήλωση του
φυλακίου βαρύνει την αιτούσα η οποία οφείλει να καταθέσει μελέτη στην Δ/νση
Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να εγκριθούν οι
όποιες παρεμβάσεις .

4. Καθορίζεται αποζημίωση χρήσης σε ετήσια βάση ποσού 1200,00€ το χρόνο, η οποία
θα καταβάλλεται νομότυπα στην Π . Ε. Βοιωτίας προκαταβολικά κατά τον πρώτο
μήνα κάθε συμβατικού έτους χρήσης . Το χρονικό διάστημα της επισκευής των
εργασιών για το οποίο θα καθορισθεί ανώτατο όριο ενός χρόνου δεν θα καταβληθεί
αποζημίωση και δεν θα προσμετράται στην συμβατική περίοδο χρήσης.

5. Η αιτούσα οφείλει να αναλάβει στην συμβατική υποχρέωση να ενημερώνει σε τακτικά
διαστήματα και σε ηλεκτρονική διεύθυνση της Π. Ε. Βοιωτίας την κατάσταση του
καναλιού που βρίσκεται πλησίον του φυλακίου και σε έκτακτες περιπτώσεις άμεσα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1573

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 7ο:α)Έγκριση πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού
για την προμήθεια «Χορτοκοπτικού Βραχίονα», β) ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και γ)
έγκριση της συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης,
προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 236730/6128/11-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Ο διαγωνιζόμενος ήταν μόνο ένας….
Η έκπτωση ήταν πολύ μικρή ( 4 % )…..
Θεωρούμε τον συνοπτικό διαγωνισμό ασύμφορο….και ζητάμε την επανάληψη τους με την
αποστολή προσκλήσεων σε ( 5 ) πέντε εταιρείες που λειτουργούν στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας.”

Ο κ. Αναγνωστάκης επεσήμανε: “ Δεν απαντιέται από την εισήγηση, ούτε το μικρό ποσοστό της
έκπτωσης, ούτε το γιατί δεν υπήρχαν περισσότερες προσφορές. ‘Έχουμε μια και μοναδική
προσφορά με 4% έκπτωση.
Κατά την άποψή μου, πραγματικά είναι ασύμφορος ο διαγωνισμός και πρέπει να πάμε σε
επανάληψη. Έτσι πιστεύω πως υπερασπιζόμαστε το δημόσιο χρήμα.”

Ο Προεδρεύων δήλωσε: “ προτείνω το εξής , να αναβάλλουμε το θέμα να το δει η επιτροπή
διαγωνισμού για το θέμα του κόστους και να επανέλθουμε και να δούμε αν θα
επαναδημοπρατηθεί”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα την αναβολή του θέματος

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1574

ΑΔΑ: 9Ι447ΛΗ-ΟΑ5



21/98

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση 2ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια άλατος
2020»της Π.Ε. Ευρυτανίας , προϋπολογισμού 67.709,60 € με ΦΠΑ,και κατακύρωση της
σύμβασης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 238086/3444/13-11-
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. 2/13-11-2020 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια άλατος 2020»της Π.Ε. Ευρυτανίας,
προϋπολογισμού 67.709,60 € με ΦΠΑ,.
2. Κατακυρώνει την εν λόγω σύμβαση στην επιχείρηση «ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΚΕ» (Δ/νση: ΒΙΠΕ Λαμίας – Τ.Κ. 35100, τηλ. 2231068080-2238022107), με τιμή προσφοράς
56.585,88 € με ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1575

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας η οποία απαιτείται
λόγω τροποποιήσεως των σχετικών συμβάσεων και αύξησης του φυσικού και Οικονομικού
αντικειμένου.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 242730/4143/17-
11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή,
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του παρόντος πρακτικού.

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

Η κα Μπατζελή και ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσαν αποχή.

Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς ψήφισαν λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής της Π.Ε. Φωκίδας, που αφορούν παροχή υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών από παρατάσεις/τροποποιήσεις συμβάσεων λόγω αύξησης του Φυσικού
και Οικονομικού αντικειμένου , όπως αναφέρονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα:

α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟ ΣΕ
ΕΥΡΩ ΜΕ
Φ.Π.Α

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
Α.Ε 888,75 1146/30.09.2020 15SYMV003479965 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
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2

ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
Α.Ε 1.276,56 1145/30.09.2020 19SYMV005855948 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

3

ΜΠΡΟΥΜΑΣ Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6.190,14 59/16.11.2020 17SYMV002087887 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1576

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 242751/7229/17-

11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του παρόντος πρακτικού.

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

Η κα Μπατζελή και ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσαν αποχή.

Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς ψήφισαν λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

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

ΑΡ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
Σ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1

ΣΤΑΜΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΦΜ:032920498
346,74 15/05-11-2020 20SYMV007298131 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1577

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών Μεταφοράς
Μαθητών σχολικού έτους 2020-2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας σύμφωνα με την παρ. η΄, άρθρο 176
του Ν. 3852/2010.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 244900/4011/19-
11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή,
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του παρόντος πρακτικού.

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

Η κα Μπατζελή και ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσαν αποχή.
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Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς ψήφισαν λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τα παρακάτω Πρωτόκολλα Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών
σχολικού έτους 2020-2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας σύμφωνα με την παρ. η΄, άρθρο 176 του Ν.
3852/2010

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΡ.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ/
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ

Α

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΜΕ ΦΠΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΑΔΑΜ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ

Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Α.Ε.

020/Α/31-10-
2020

20.003,25 59/2020
20SYMV007390385

021/Α/10-11-
2020

33.771,08

2. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΤΑΞΙ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΚΕ

290/4-11-2020 891,23 67/2020
20SYMV007523543291/4-11-2020 971,37

292/4-11-2020 1072,83
293/4-11-2020 659,69
294/4-11-2020 519,08
295/4-11-2020 428,95
296/4-11-2020 454,53
297/4-11-2020 2788,43
298/4-11-2020 1018,13
299/4-11-2020 1667,43
300/4-11-2020 1667,43
301/4-11-2020 1051,17
302/4-11-2020 1419,94
303/4-11-2020 1407,39

3. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΤΑΞΙ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΚΕ

304/411-2020 1919,01 68/2020
20SYMV007523668305/4-11-2020 921,72

4. ΚΑΛΥΒΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ

10/5-11-2020 990,29 54/2020
20SYMV00733198411/5-11-2020 1086,13

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1578

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Χρονάς ανέφερε τα εξής: “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.”

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης (Δ.Π.Θ)- Τμήμα Ιατρικής για το έργο : «Παροχή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών
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υπηρεσιών κατάρτισης για εκπαιδευτικούς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος με στόχο τη
βέλτιστη προστασία της υγείας των μαθητών και του προσωπικού από τη διασπορά του
κορωνοϊού covid 19», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Προγραμματικής Σύμβασης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 235627/2247/10-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού και αναφέρει τα κάτωθι:

ΣΧΕΤ:
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 και 278 αυτού,
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα
2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»Ν
3. To Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241Α /27-12-2010),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Τον Ν. 4714/31-7-2020, άρθρο 132 στο οποίο αναφέρεται ότι η σύναψη των προγραμματικών
συμβάσεων των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού αποφασίζεται από τις οικείες Οικονομικές Επιτροπές
5. Την υπ΄ αριθμ. 206/2020(ΑΔΑ: ΩΔΔ27ΛΗ-ΡΞ2) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η 3η τροποποίηση του Τεχνικού
Προγράμματος των Περιφερειακών ΚΑΠ έτους 2020 και η ένταξη του έργου στο Τεχνικό
Πρόγραμμα των Περιφερειακών ΚΑΠ έτους 2020, με τίτλο «Παροχή εξειδικευμένων
εκπαιδευτικών υπηρεσιών κατάρτισης για εκπαιδευτικούς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος με
στόχο τη βέλτιστη προστασία της υγείας των μαθητών και του προσωπικού από τη διασπορά του
κορωνοϊού covid 19 » και προϋπολογισμό 15.000€ με ΦΠΑ
6. Το με αρ. Πρωτ. 235322/994/6-11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης
Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού για την σύναψη της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ της Π.Σ.Ε και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση του έργου με τίτλο ‘’Παροχή
εξειδικευμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών κατάρτισης για εκπαιδευτικούς της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδος με στόχο τη βέλτιστη προστασία της υγείας των μαθητών και του προσωπικού
από τη διασπορά του κορωνοϊού covid 19 ‘’ συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00€ (με ΦΠΑ),
σε βάρος των πιστώσεων των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΠ έτους 2020. Στόχος είναι να διασφαλιστεί
η ισορροπία μεταξύ της δημόσιας υγείας, η οποία αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, και του
εκπαιδευτικού έργου.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω έργου το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης θα υλοποιήσει μία σειρά εκπαιδευτικών δράσεων για τη λεπτομερή και εξειδικευμένη
εκπαίδευση του προσωπικού σχολείων και άλλων εκπαιδευτικών φορέων της Περιφέρειας σε
θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης κρίσεων που σχετίζονται με την εμφάνιση περιστατικών
COVID-19 στο χώρο της εκπαίδευσης.
Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.)
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Του άρθρου 100, του Ν. 3852/2010,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Μεταξύ:

Της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

και

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.)

Τμήμα Ιατρικής

για την υλοποίηση του έργου με τίτλο:

“Παροχή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών κατάρτισης για εκπαιδευτικούς της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος με στόχο τη βέλτιστη προστασία της υγείας των μαθητών και

του προσωπικού από τη διασπορά του κορωνοϊού covid 19 ”

Λαμία, 2020
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Στη Λαμία σήμερα, - -2020 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στη Λαμία, Λ. Καλυβίων, αρ. 2,

Τ.Κ.:35132, (ΑΦΜ 997947718, Δ.Ο.Υ. Λαμίας), η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον

Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό στο εξής ως «Φορέας Χρηματοδότησης & Κύριος του

Έργου»,

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.), που εδρεύει στο Κτίριο Διοίκησης - Πρυτανεία,

Πανεπιστημιούπολη στην Κομοτηνή, το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από τον Καθηγητή

Αλέξανδρο Πολυχρονίδη Πρυτανεύοντα Δ.Π.Θ., και θα αποκαλείται στο εξής «Φορέας

Υλοποίησης του Έργου».

Με βάση τις διατάξεις:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α'),και ιδιαίτερα του άρθρου 100, όπως

ισχύει.

2. Το Π.Δ 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας» (ΦΕΚ 241Α /27-

12-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Β1/819/88, όπως τροποποιήθηκε και

αντικαταστάθηκε από την Κ.Υ.Α. ΚΑ/679/96, Φ.Ε.Κ. Β' 826/96 που αφορά στη

Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και

σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας, η οποία κυρώθηκε με το

Ν. 3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρ. 36 του Ν. 3848/2010.

4. Το Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της

ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,

όπως ισχύει,

5. Τον Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/31.5.1982) παρ.6 σχετικά με την σύναψη

προγραμματικών συμβάσεων των ΟΤΑ με ΝΠΙΔ του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

και έχοντας υπόψη :
1. Την σχετική πρόταση έργου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης -Τμήμα Ιατρικής

2. Την υπ’ αριθμ. 206/2020 (8η Συνεδρίαση /30-9-2020) απόφαση Περιφερειακού

Συμβουλίου: “Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος των

Περιφερειακών ΚΑΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2020 (Περιφερειακοί ΚΑΠ -

ΤΡΟΠ 03)” (ΑΔΑ: ΩΔΔ27ΛΗ-ΡΞ2) (αύξων αριθμ. Έργου 94)

3. Την αριθμ. 1385/2020 (38ο πρακτικό /20-10-2020) (ΑΔΑ:Ψ82Φ7ΛΗ-ΕΤ6) απόφαση

εξειδίκευσης πίστωσης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.
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4. Την υπ. αριθ. ……. (πρακτικό ……. /-2020) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,

(ΑΔΑ: ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της υπόψη

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), εγκρίνονται οι όροι της, η

εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της καθώς και ο

ορισμός εκπροσώπων µε τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή

Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

5. Την με αριθμ. πρωτ. 3922/26-10-2020(ΑΔΑ:6ΗΡ97ΛΗ-ΧΥΣ) απόφαση δέσμευσης

πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού-Δ.Ε. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

6. Την Α.Π.: ΔΠΘ/..... από .../.../.../ 2020 απόφαση του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ την

οποία εγκρίνεται η σύναψη της υπόψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.),

εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του Καθηγητή Αλέξανδρου Πολυχρονίδη

Πρυτανεύοντα Δ.Π.Θ. για την υπογραφή της καθώς και ο ορισμός

εκπροσώπου µε τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της

Προγραμματικής Σύμβασης.

7. Την αναγκαιότητα να υλοποιηθεί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το έργο: “Παροχή

εξειδικευμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών κατάρτισης για εκπαιδευτικούς της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος με στόχο τη βέλτιστη προστασία της υγείας μαθητών

και του προσωπικού από τη διασπορά του Κορωνοϊού COVID-19”

8. Το γεγονός ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν διαθέτει την απαραίτητη

τεχνογνωσία και εξοπλισμό για την υλοποίηση του ανωτέρου έργου

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΟΙΜΙΟ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) και
προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησής της.

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύουν

για την υλοποίησή της και συγκεκριμένα:

1. Προοίμιο-περιεχόμενο-σκοπός και αντικείμενο σύμβασης (άρθρο 1)
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2. Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής (άρθρο 2)

3. Προϋπολογισμός χρηματοδότηση του έργου (άρθρο 3)

4. Φορείς εκτέλεσης διαχείρισης και εκμετάλλευσης του προγράμματος (άρθρο 4)

5. Χρονική διάρκεια της σύμβασης-χρονοδιάγραμμα του έργου (άρθρο 5)

6. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών (άρθρο 6)

7. Σύσταση και ρόλος της κοινής επιτροπής παρακολούθησης έργου (άρθρο 7)

8. Λύση-καταγγελία της σύμβασης ποινικές ρήτρες (άρθρο 8)

9. Επίλυση διαφορών (άρθρο 9)

Η επανεκκίνηση και επιστροφή στην κανονικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης μετά την άρση

των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 αποτελεί πρόκληση για

όλους τους εμπλεκόμενους, φορείς, καθώς οι νέες απαιτήσεις που διαμορφώνονται διεθνώς

είναι πλέον ριζικά διαφορετικές. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ της δημόσιας

υγείας, η οποία αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, και του εκπαιδευτικού έργου.

Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης θα υλοποιήσει

μία σειρά εκπαιδευτικών δράσεων για τη λεπτομερή και εξειδικευμένη εκπαίδευση του

προσωπικού σχολείων και άλλων εκπαιδευτικών φορέων της Περιφέρειας σε θέματα πρόληψης

και αντιμετώπισης κρίσεων που σχετίζονται με την εμφάνιση περιστατικών COVID-19 στο χώρο

της εκπαίδευσης.

Σχεδιασμός- προτεινόμενες δράσεις:
Προτείνεται μία σειρά εκπαιδευτικών διαλέξεων πεντάωρης διάρκειας, οι οποίες θα διεξαχθούν

εξ αποστάσεως, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τόσο για την αποφυγή συγχρωτισμού, τη

διασφάλιση της δημόσιας υγείας αλλά και για την εξοικονόμηση χρόνου.

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων που εμφανίζει κάθε εκπαιδευτικό επίπεδο ως προς τη σχετιζόμενη

δραστηριότητα, οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν ανά εκπαιδευτικό επίπεδο με συμμετοχή

μέγιστου αριθμού 75 συμμετεχόντων/ διάλεξη. Ως συμμετέχοντες προτείνονται οι διευθυντές των

σχολικών μονάδων ή άλλοι εκπαιδευτικοί που θα προταθούν από τις αντίστοιχες διευθύνσεις.

Θεματολογία διαλέξεων:

1. Βασικές γνώσεις
 Κορωναϊός και διαθέσιμα τεστ

 Μετάδοση στις σχολικές μονάδες και παγκόσμια επιδημιολογία του κορωναϊού

 Κλινικές εκδηλώσεις COVID-19

 Κλινικές εκδηλώσεις από τη ματιά ενός μη ειδικού

2. Υγειονομικά πρωτόκολλα
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 Τρόποι μετάδοσης και μέσα ατομικής προστασίας

 Εστίες μετάδοσης

 Καθαριστικά και απολυμαντικά

 Διαχείριση ευπαθών ομάδων

 Διαχείριση κοινόχρηστων χώρων

 Διαχείριση κρούσματος (Αντιμετώπιση και Αναφορά)

3. Εξειδικευμένη διαχείριση
 Η επιστροφή στα σχολεία σε συνθήκες 2ου πιθανού κρούσματος CΟVID19

 Διαχείριση εκδηλώσεων

 Διαχείριση της σχολικής τάξης

 Ευαισθητοποίηση μαθητών

 Εξοικείωση με την εφαρμογή πρωτοκόλλων υγιεινής – προστασίας μαθητών – γονέων -

διδασκόντων

 Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες

 Πρόσβαση γονέων/κηδεμόνων στο σχολείο

Λοιπές παροχές:

Στους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν την εκπαίδευση θα παρασχεθεί εκπαιδευτικό

υλικό, στο οποίο θα αναγράφονται λεπτομερώς και θα επεξηγούνται τα σημεία που θα

αναλυθούν κατά τη διάρκεια των διαλέξεων. Το υλικό θα αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω email, και

εφόσον ζητηθεί θα αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους σε έντυπη μορφή. Βαρύτητα θα δοθεί στις

ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε μονάδας επιμόρφωσης.

Επίσης στους εκπαιδευόμενους θα δοθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω email και/ή

τηλεφωνικά για την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές.

ΑΡΘΡΟ 2: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και αφορά την εξειδικευμένη

εκπαίδευση του προσωπικού σχολείων και άλλων εκπαιδευτικών φορέων της Περιφέρειας σε

θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης κρίσεων που σχετίζονται με την εμφάνιση περιστατικών

COVID-19 στο χώρο της εκπαίδευσης.

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 Ευρώ

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 Το Πρόγραμμα / Έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας έτους 2020, με προϋπολογισμό 15.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου

του ΦΠΑ. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τον ΚΑΕ 9899 .
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Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την πραγματοποίηση των σκοπών της παρούσης

Προγραμματικής Σύμβασης, θα καταβάλλει μετά την ολοκλήρωση των διαλέξεων:

 Στο συμβαλλόμενο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε μία δόση, το χρηματικό ποσό

των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το οποίο θα

καταβληθεί στον υπ’ αριθ. .......... τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ:GR....... ) που τηρεί ο

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

στην Τράπεζα ....... Η διαχείριση του παραπάνω ποσού θα γίνει με ευθύνη του Ειδικού

Λογαριασμού του Δ. Π.Θ.

Η πληρωμή του ανωτέρω ποσού σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ανωτέρω θα πραγματοποιείται

μετά την παραλαβή των σχετικών παραστατικών τα οποία θα εκδίδονται και θα αποστέλλονται

από τον Φορέα Υλοποίησης στον Φορέα Χρηματοδότησης & Κύριο του Έργου, υπό την

προϋπόθεση ότι θα έχει υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής από την

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης όπως ορίζεται στα άρθρα 2 και 7, το οποίο θα πιστοποιεί την

περάτωση και την αποδοχή των παραδοτέων.

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ΕΥΡΩ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο

προσδιοριζόμενο από την ενδεχόμενη αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των

σχετικών χρηματικών εντολών.

ΑΡΘΡΟ 4: ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΡΙΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α. Φορέας εκτέλεσης -υλοποίησης του προγράμματος θα είναι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Θράκης (Δ.Π.Θ.) και

Β. Φορέας Χρηματοδότησης & Κύριος του Έργου και εκμετάλλευσης του προγράμματος θα

είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η σύμβαση ισχύει από της υπογραφής της και διαρκεί για 8 μήνες, προκειμένου οι ανωτέρω

δράσεις να υλοποιηθούν και να αποπληρωθούν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.
Κατά τους πρώτους τέσσερις (4) μήνες θα εκτελεσθούν οι προτεινόμενες δράσεις , όπως αυτές
αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας.
Τους επόμενους δύο (2) μήνες θα γίνει η έγκριση & παραλαβή των παραδοτέων από το Όργανο
παρακολούθησης της Προγραμματικής.
Τους επόμενους δύο (2) μήνες θα ολοκληρωθεί και η αποπληρωμή του έργου
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Η οριστική παραλαβή του έργου, διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία Δια Βίου Μάθησης,

Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής

Παρακολούθησης. Ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο του Ερευνητικού Έργου και εντός της

συνολικής διάρκειας της Σύμβασης θα υποβάλλει στον Φορέα Χρηματοδότησης & Κύριο του

Έργου τα παραδοτέα με συνημμένα τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της συνολικής προθεσμίας της παρούσας

προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλόμενων

μερών.

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει:
• Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση και καταβολή της

χρηματοδότησης του Έργου

• Να παράσχει στο φορέα Υλοποίησης κάθε απαραίτητη συνδρομή που τυχόν ζητηθεί

από αυτόν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Έργου.

• Να ορίσει τους εκπροσώπους της στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής

του Έργου της Σύμβασης.

• Ο Φορέας Χρηματοδότησης & Κύριος του Έργου στο πλαίσιο της ενημέρωσης του

κοινού για την υλοποίηση του Έργου, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την

περιοχή, καθώς και της προβολής αυτού, θα προβεί στη δημιουργία ενός πλαισίου

επικοινωνιακών δράσεων και θα συνεργάζεται στενά με το Φορέα Υλοποίησης σε

όλες τις εκδηλώσεις και επικοινωνιακές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν με στόχο

την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.

• Ο Φορέας Χρηματοδότησης & Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει

σε αναφορές σχετικά με την υποστήριξη του Ερευνητικού Έργου καθ' όλη τη διάρκεια

της διεξαγωγής του, προς τα ΜΜΕ και τρίτα μέρη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), χωρίς

την προηγούμενη έγκριση του Φορέα Υλοποίησης.

Β. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) αναλαμβάνει:
 Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης να υλοποιήσει μία

σειρά εκπαιδευτικών δράσεων για τη λεπτομερή και εξειδικευμένη εκπαίδευση του

προσωπικού σχολείων και άλλων εκπαιδευτικών φορέων της Περιφέρειας σε

θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης κρίσεων που σχετίζονται με την εμφάνιση

περιστατικών COVID-19 στο χώρο της εκπαίδευσης.

 Να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη ομαλή διεξαγωγή των διαφόρων

φάσεων του Ερευνητικού Έργου καθώς και την παρακολούθηση και επίβλεψη

αυτών

 Να υλοποιεί όλες τις απαραίτητες διαχειριστικές δράσεις που θα απαιτηθούν για την
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ολοκλήρωση του Έργου.

 Να ενεργοποιήσει εγκαίρως τον Ειδικό λογαριασμό καθώς και να προβεί σε όποιες

άλλες ενέργειες τυχόν απαιτούνται για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης

του Έργου

 Να μεριμνά, από κοινού με την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Ερευνητικού

Έργου και μετά την ολοκλήρωση του έργου, για την υπογραφή του πρωτοκόλλου

παράδοσης -παραλαβής

 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και

ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης των

αποτελεσμάτων του Έργου.

 Να παραδώσει το Έργο εντός του οριζόμενου χρονοδιαγράμματος

 Να ορίσει τους εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του

Έργου.

 Ο Φορέας Υλοποίησης εγγυάται ότι διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία και

εμπειρία για την υλοποίηση του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 7: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Τα συμβαλλόμενα μέρη για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης συστήνουν όργανο με την

επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης»

Η Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών ως

ακολούθως :

- Δύο (2) εκπροσώπους εκ μέρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τους αναπληρωτές

τους:

1) Μόσχου Ευθυμία προϊσταμένη της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και

Τουρισμού Π.Σ.Ε. ως πρόεδρο με αναπληρώτρια την Ιωάννα Χαλάτση αναπληρώτρια

προϊσταμένη του τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου

και Τουρισμού Π.Σ.Ε.

2) Βασίλειο Ντερέκα αναπληρωτή προϊστάμενο του τμήματος Υποστήριξης της Εκπαίδευσης

της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού Π.Σ.Ε. με αναπληρωτή

τον Σπύρο Χρηστίδη υπάλληλο της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και

Τουρισμού Π.Σ.Ε.

- Ένα (1) εκπρόσωπο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης , με τον αναπληρωτή του :

1) ………………………………… με αναπληρωτή ....................

Οι εκπρόσωποι των συμβαλλόμενων μερών πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και

τεχνογνωσία που απαιτείται για την ορθή και προσήκουσα εκπλήρωση των καθηκόντων και

υποχρεώσεών τους ως μέλη της σχετικής Επιτροπής.
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Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι:

• ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την

ορθή εκτέλεση και ολοκλήρωση του Έργου και ειδικότερα η τήρηση των όρων της

παρούσας

• η επίβλεψη, ο έλεγχος και η παρακολούθηση της πορείας των Έργου

• η διαπίστωση της ολοκλήρωσης του έργου και η υπογραφή του σχετικού

πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής

• η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου

μέτρου και ενέργειας που απαιτείται για την επίλυση των όποιων προβλημάτων

παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Έργου, συμπεριλαμβανομένης

και της ομαλής χρηματοδότησης του Φορέα Υλοποίησης

• η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών για την παράταση

του χρονοδιαγράμματος του Έργου και

• η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει

σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο

εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση

αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως, εντός

24 ωρών, 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 που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Επιτροπή συνεδριάζει προ της λήξεως του έργου, προκειμένου να διαπιστώσει την

ολοκλήρωση του και να παραλάβει τα αντίστοιχα παραδοτέα.

Πέραν των ανωτέρω συνεδριάσεων η Επιτροπή συνεδριάζει οποτεδήποτε άλλοτε κρίνεται

αναγκαίο από την πορεία υλοποίησης του Ερευνητικού Έργου αλλά και όταν ζητηθεί από

οποιοδήποτε μέλος της.

Οι συμβαλλόμενοι φορείς διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους στην Επιτροπή,

αφού όμως ενημερώσουν εγκαίρως και φροντίσουν το νέο μέλος να είναι πλήρως ενήμερο για

την πορεία του Έργου, ώστε να μην παρεμποδίζεται το έργο της Επιτροπής.

Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού

συνυπογράφουν.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί όσο η παρούσα σύμβαση. Στα μέλη του ανωτέρω

συλλογικού οργάνου δεν χορηγείται αμοιβή/αποζημίωση.
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Άρθρο 8: ΛΥΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης- οι οποίοι θεωρούνται

όλοι ουσιώδεις- από οποιαδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, συνιστά λόγο καταγγελίας και

παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει εγγράφως τη σύμβαση με μονομερή

έγγραφη δήλωση προς το υπαίτιο μέρος και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί

ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις

τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την

Προγραμματική αυτή Σύμβαση.

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των

όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή

Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια

Δικαστήρια της έδρας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αφού όμως εξαντληθούν όλες οι

δυνατότητες εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς από τους συμβαλλόμενους.

Αυτά συμφωνήθηκαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν, τα συμβαλλόμενα μέρη και προς

απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως

ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΠΡΥΤΑΝΕΥΩΝ

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
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Ο κ. Δούρος τόνισε: “Επειδή έχω την άποψη ότι το εν λόγω θέμα θα έπρεπε να πάει στο
Περιφερειακό Συμβούλιο ψηφίζω λευκό.”

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Αυτό είναι υποχρέωση της Κυβέρνησης και των Υπουργείων Υγείας και
Παιδείας…..
Δεν είναι αντικείμενο προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο, που άλλωστε οφείλει να
προσφέρει κοινωνικό έργο και υπηρεσίες τέτοιου είδους χωρίς αντίτιμο.ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ….”

Η κ. Μπατζελή επεσήμανε: “Εμείς στην Χαλκίδα στο Περιφερειακό Συμβούλιο είχαμε ψηφίσει
λευκό, τώρα και σε αυτό ψηφίζουμε λευκό.”

Ο κ. Σιαλμάς δήλωσε : “Θα συμφωνήσω με τον κ. Χρονά αυτό αφορά υποχρέωση των
πανεπιστημίων, άλλωστε τα χρήματα είναι πολλά γι’ αυτό θα καταψηφίσω την εισήγηση.”

Ο κ. Αναγνωστάκης ανέφερε:
“Δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με τη μη υλοποίηση δέσμευσής σας, για επισήμανση,
από τη Γραμματεία, στα ζητήματα που έρχονται και είναι αρμοδιότητα του περιφερειακού
συμβουλίου. Θέλω να σας ζητήσω στις προσκλήσεις να γίνεται η επισήμανση.
Δεύτερη παρατήρηση. Συμφωνώ απόλυτα, ότι αυτά τα ζητήματα πρέπει να συζητιούνται στο
περιφερειακό συμβούλιο, στη λογική και πάλι της δικής σας δέσμευσης, ότι θα τα εξετάζει το
κυρίαρχο πολιτικό όργανο. Αφού όμως υπάρχει απόρριψη του αιτήματος, θα μιλήσουμε επί της
ουσίας.
Όπως είχαμε πει και στην προγραμματική σύμβαση του πανεπιστημίου Αθηνών, θεωρούμε ότι
αυτές οι διαδικασίες, οφείλουν να είναι μια κοινωνική προσφορά, όταν μάλιστα δοκιμάζονται οι
συμπολίτες μας, όταν είναι χτυπημένοι από ακραία καιρικά φαινόμενα ή όταν έχουμε να
αντιμετωπίσουμε μια πανδημία.
Προφανώς θα πρέπει όλοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς, να συνεισφέρουν
στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Παράδειγμα προς μίμηση οι βουλευτές γιατροί, οι οποίοι
προθυμοποιήθηκαν να ενταχθούν και να προσφέρουν στο Ε.Σ.Υ.
Θα ψηφίσουμε λευκό.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1.Εγκρίνει σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Παροχή
εξειδικευμένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών κατάρτισης για εκπαιδευτικούς της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδος με στόχο τη βέλτιστη προστασία της υγείας των μαθητών και του προσωπικού
από τη διασπορά του κορωνοϊού covid 19»,σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο της
Προγραμματικής Σύμβασης.
2.Ορίζει εκπροσώπους από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης ως ακολούθως:
α)Μόσχου Ευθυμία προϊσταμένη της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης , Απασχόλησης , Εμπορίου

και Τουρισμού Π.Σ.Ε. ως πρόεδρο με αναπληρώτρια την Ιωάννα Χαλάτση αναπληρώτρια
προϊσταμένη του τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης,Εμπορίου
και Τουρισμού Π.Σ.Ε.
β)Βασίλειο Ντερέκα αναπληρωτή προϊστάμενο του τμήματος Υποστήριξης της Εκπαίδευσης

της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού Π.Σ.Ε. με αναπληρωτή
τον Σπύρο Χρηστίδη υπάλληλο της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης,Απασχόλησης, Εμπορίου και
Τουρισμού Π.Σ.Ε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1579

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση 1ης τροποποίησης της από 21-03-2019 Προγραμματικής Σύμβασης για την
υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση γέφυρας "Καμάρας" Δομιανών και περιβάλλοντος χώρου»
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Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 228255/2159/09-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 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 από 21-03-2019 Προγραμματική Σύμβαση
3. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΑΠΚ / ΕΦΑΦΕΥ / ΤΑΕΜ / 46469/31689/386/89/30-1-
2020 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας
4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10639/11-8-2020 έγγραφο της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών
του Δήμου Καρπενησίου
5. Το από 20-10-2020 πρακτικό Νο 4 της Επιτροπής Παρακολούθησης

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με βάση το από 20-10-2020 πρακτικό Νο 4 της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου
«Ανάπλαση γέφυρας "Καμάρας" Δομιανών και περιβάλλοντος χώρου» (κωδικός
ΣΑΕ :2018ΕΠ06600063) προτείνεται η τροποποίηση των άρθρων 6 και 8 της από 21-03-2019
Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση γέφυρας
"Καμάρας"Δομιανών και περιβάλλοντος χώρου».
Με υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΦΕΥ/ΤΑΕΜ/46469/31689/386/89/30-1-2020 έγγραφό
της, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας ενημέρωσε ότι για την υλοποίηση του
έργου «Ανάπλαση γέφυρας "Καμάρας" Δομιανών και περιβάλλοντος χώρου» θα πρέπει να
συναφθεί Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του ΥΠΠΟΑ,της Περιφέρειας
και του Δήμου Καρπενησίου.
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10639/11-8-2020 έγγραφό της, η Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου
Καρπενησίου ενημέρωσε τον εργολάβο του έργου για την μη υλοποίηση εργασιών που έχουν
σχέση με τη γέφυρα μέχρι να τροποποιηθεί η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της
Περιφέρειας με την συμμετοχή του ΥΠΠΟΑ στην προγραμματική σύμβαση.
Η συμμετοχή του ΥΠΠΟΑ στην προγραμματική σύμβαση κρίνεται αναγκαία, ενόψει του άρθρου
100 παρ. 5 του ν. 3852/2010, διότι το προβλεπόμενο στην σύμβαση έργο είναι πολιτιστικού
χαρακτήρα. Επιπλέον, η συμβατική υποχρέωση του ΥΠΠΟΑ εξαντλείται νόμιμα στην παροχή
υποστηρικτικών υπηρεσιών επί θεμάτων της αρμοδιότητάς του. Δεδομένου ότι η υποστήριξη επί
των θεμάτων αρμοδιότητας του ΥΠΠΟΑ είναι δυνατή μέσω της συμμετοχής εκπροσώπου του
στην Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης, είναι πρόδηλη η ανάγκη τροποποίησης της
σύμβασης.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ «ΚΑΜΑΡΑΣ» ΔΟΜΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ"

1η Τροποποίηση

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

1. Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, νόμιμα εκπροσωπούμενο από την
Υπουργό, κ. Λίνα Μενδώνη (Φορέας επιστημονικής εποπτείας).
2. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ που εδρεύει στη Λαμία (µε ΑΦΜ: 9997947718), και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη, κ. Φάνη Σπανό (Φορέας Χρηματοδότησης).
3. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, που εδρεύει στο Καρπενήσι (µε ΑΦΜ: 998895715) και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο, κ. Νικόλαο Σουλιώτη (Κύριος του έργου & Φορέας
Υλοποίησης)

Έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές
ισχύουν κάθε φορά:

Προοίμιο
Μεταξύ των Συμβαλλομένων τροποποιείται η από 21.03.2019 Προγραμματική Σύμβαση

μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και υπογράφεται η παρούσα, σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/7.8.2019) “Επιτελικό Κράτος:Οργάνωση, λειτουργία και

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας
Διοίκησης».

2. Του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως οι
παρ. 1.α και 5 αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ
85/Α/11-04-2012).

3. Του Άρθρου 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. 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 ισχύει.

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

6. Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Του 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».

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

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

10. Του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς» (Α΄153), όπως ισχύει.

11. Του άρθρου 81 του Ν. 1958/1991 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» (ΦΕΚ
122/Α/5-8-1991), όπως ισχύει σήμερα.

12. Του άρθρου 1 παρ. 6 στ΄ του Ν. 1256/1982 (A’ 65).
13. Του Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/2019 «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων».
14. Του Π.Δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού».
15. Του Π.Δ. 4/2018 (Α΄7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.
16. Του Π.Δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
17. Του Π.Δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
18. Του Π.∆ 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241Α /27- 12-

2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

και έχοντας υπόψη:

1. Την από 21.03.2019 Προγραμματική Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου “Ανάπλαση
Γέφυρας Καμάρας Δομιανών και Περιβάλλοντος χώρου”.

2. Την µε αριθµ. 284/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, (Α∆Α:6ΥΣ47ΛΗ-ΖΓΣ)
µε θέμα την Έγκριση πρότασης τροποποίησης ΣΑ ΕΠ066, ΕΠ766 και ΜΠ066 του Π.Δ.Ε.
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2018.

3. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΦΕΥ/101409/62441/971/10-04-2017, (ΑΔΑ:
6ΜΗ14653Π4-Υ1Ν) Απόφαση έγκρισης της μελέτης ανάπλασης γέφυρας «Καμάρα»
Δομιανών και πέριξ χώρων στη θέση «Αλώνια» της Τ.Κ. Δομιανών, Δήμου Καρπενησίου,
Π.Ε. Ευρυτανίας.

4. Την με α.π. 134602/13-12-2018 (Α∆Α:ΨΡ13465ΧΙ8-ΕΔΝ) απόφαση, με την οποία
εντάχθηκε το έργο στην ΣΑΕΠ066, με κ.α 2018ΕΠ06600063 και προϋπολογισμό
165.000,00€.

5. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΑΠΚ / ΕΦΑΦΕΥ / ΤΑΕΜ / 46469/31689/386/89/30-1-2020
έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας & Ευρυτανίας

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10639/11-8-2020 έγγραφο της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του
Δήμου Καρπενησίου

7. Το από 20-10-2020 πρακτικό Νο 4 της Επιτροπής Παρακολούθησης
8. Την µε αριθμ. ............... (ΑΔΑ:.............................) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
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της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε την οποία εγκρίνεται η πρώτη τροποποίηση της
ανωτέρω Προγραμματικής Σύμβασης.

9. Την µε αριθμ. ............... (ΑΔΑ:.............................) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Καρπενησίου, µε την οποία εγκρίνεται η πρώτη τροποποίηση της ανωτέρω
Προγραμματικής Σύμβασης .

10. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει από την Παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής
Ανάπτυξης δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στην Τοπική Κοινότητα Δομιανών βρίσκεται το παλαιό πέτρινο γεφύρι «Καμάρα», το οποίο
χρονολογείται το 16ο αιώνα. Το γεφύρι είναι κατασκευασμένο σε στενό πέρασμα χειμάρρου
(Πέρα ρέμα). Πρόκειται για άρτια κατασκευή, η οποία εδράζεται πάνω σε συμπαγή βράχο και
με διαστάσεις μήκος 11,20μ., πλάτος καταστρώματος 2,95 μ., ύψος καταστρώματος από κοίτη
χειμάρρου 24,00 μ. περίπου και άνοιγμα καμάρας 16,80 μ.
Αντικείμενο της παρούσας τροποποίησης της από 21.03.2019 προγραμματικής σύμβασης
είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο:
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ «ΚΑΜΑΡΑΣ» ΔΟΜΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ από το
Δήμο Καρπενησίου µε χρηματοδότηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και την επιστημονική
εποπτεία του ΥΠΠΟΑ.
Το έργο αφορά στην επισκευή, αποκατάσταση και ενίσχυση της στατικής επάρκειας του
γεφυριού, στη βατότητα του μονοπατιού, ώστε να αποκατασταθεί η πρόσβαση στο γεφύρι, η
οποία τώρα είναι ανύπαρκτη, στην κατασκευή μικρής ξύλινης πεζογέφυρας κατά μήκος του
μονοπατιού και στη διαμόρφωση πλατώματος με καθιστικό για θέαση προς το γεφύρι.
Οι εργασίες στη γέφυρα θα γίνουν σύμφωνα με την εγκεκριμένη από το ΥΠΠΟΑ μελέτη και υπό
την επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας (ΕΦΑΦΕΥ).
Πιο συγκεκριμένα, εκτός του γεφυριού, προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:
Εκτός του γεφυριού:
1. Καθαρισμός από φυτική βλάστηση με κοπή θάμνων, εκατέρωθεν του μονοπατιού και σε
πλάτος 2,00 μ. περίπου. Το μονοπάτι θα ξεκινά κάτω από το πριστήριο Ζούμπου και τη θέση
«Αλώνια».

2. Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου γέφυρας σε έκταση περίπου έξι στρεμμάτων, από
σκουπίδια και φερτά υλικά.

3. Απομάκρυνση επιχώσεων του μονοπατιού και απαιτούμενες εκσκαφικές εργασίες ή εργασίες
επιχώσεων κατά μήκος του μονοπατιού, όπου απαιτείται για τη διαμόρφωση της ερυθράς
χειρωνακτικά .

4. Κατασκευή μικρών στοιχείων σκυροδέματος για στήριξη – διαμόρφωση του μονοπατιού,
όπου απαιτείται, των στηρίξεων της πεζογέφυρας και τη δημιουργία του πλατώματος θέασης.

5. Επίστρωση του μονοπατιού με ακανόνιστες χονδρόπλακες, πλην των θέσεων των
ξυλοκατασκευών.

6. Κατασκευή της ξύλινης πεζογέφυρας με την κατασκευή κιγκλιδωμάτων ασφαλείας και τη
θεμελίωση οπλισμένου σκυροδέματος, όπως φαίνεται στο σχέδιο Π-4 της μελέτης,

7. Κατασκευή του ξύλινου πλατώματος θέασης με την κατασκευή κιγκλιδωμάτων ασφαλείας και
τη θεμελίωση οπλισμένου σκυροδέματος, κατασκευή προστατευτικών και καθιστικών από
ξυλεία στη θέση παρατήρησης.
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7. Κατασκευή αναβαθμού από οπλισμένο σκυρόδεμα, στην κοίτη του ρέματος, κατάντη της
γέφυρας, ώστε να εξομαλυνθεί η κλίση στο σημείο της κατασκευής και να ελαχιστοποιηθεί ο
κίνδυνος διάβρωσης και υποσκαφής. Θα γίνει επίχωση και λιθόστρωση εμπρός και πίσω από
τον αναβαθμό καθώς και λιθεπένδυση των πρανών κοντά στη γέφυρα.

Εργασίες αποκατάστασης της Γέφυρας
Για την επισκευή των ζημιών και τη βελτίωση των μηχανικών χαρακτηριστικών της φέρουσας
τοιχοποιίας (αύξηση αντοχών κ.λ.π.), κυρίως στις περιοχές των ζημιών προβλέπονται οι
παρακάτω εργασίες:
1. Τοποθέτηση ικριωμάτων βαρέως τύπου τόσο για την υποστήριξη του γεφυριού κατά τη
διάρκεια των εργασιών, όσο και για την διευκόλυνση της εκτέλεσης των εργασιών, ελέγχων
και δοκιμών.

2. Καθαρισμός των τοιχοποιιών από θάμνους και αναρριχόμενα φυτά, με προσοχή,
χειρωνακτικά και χωρίς ιδιαίτερη χρήση μηχανικών μέσων και εργαλείων, για να μην
προξενηθούν περαιτέρω βλάβες στις τοιχοποιίες.

3. Καθαίρεση με προσοχή τμημάτων των λιθοδομών που παρουσιάζουν προβλήματα, κυρίως
στις πλευρικές τοιχοποιίες των εδράνων, και διαλογή των χρησίμων λίθων για επανάχρηση.

4. Αποκατάσταση τοιχοποιιών Οι τοιχοποιίες θα αποκατασταθούν με τους ίδιους λίθους, εφ’
όσον είναι επαρκείς, διαφορετικά θα συμπληρωθούν με νέους, παρόμοιους με τους αρχικούς.
Το κονίαμα που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι συμβατό με τα υπάρχοντα και θα
προκύψει μετά από την εργαστηριακή έρευνα που θα πραγματοποιηθεί σε δείγματα των
υπαρχόντων κονιαμάτων, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και
Ευρυτανίας.

5. Αρμολόγηση των τοιχοποιιών, όπου απαιτείται και είναι δυνατή, (ιδιαίτερα στα πλευρικά και
ανώτερα μέρη της καμάρας) αφού πρώτα καθαριστούν προσεχτικά οι αρμοί. Πριν την
εφαρμογή των αρμολογημάτων θα γίνει τοποθέτηση ακροφυσίων εισόδου και ελέγχου
ενεμάτων. Τα ακροφύσια θα διατάσσονται στο σώμα της τοιχοποιίας σε κάνναβο 50cm. χ
50cm.

6. Όπου οι αρμοί είναι μεγαλύτερου εύρους και υπάρχει τοπική αποσυναρμολόγηση των λίθων,
θα αποκαθίστανται με κλειδιά συρραφής.

7. Για την ομογενοποίηση και ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας των τοιχοποιιών (εδράνων,
όψεων και εσωραχίου της καμάρας), θα πραγματοποιηθούν ενέματα. Τα ενέματα θα
εφαρμοστούν στις περιοχές που υπάρχουν ρωγμές.

8. Για την προστασία της θεμελίωσης των εδράνων από διάβρωση προτείνεται η κατασκευή
λιθεπενδύσεων κοντά στα έδρανα και τα παρακείμενα πρανή. Η λιθεπένδυση θα είναι
πάχους 30 εκ. περίπου, από λίθους της περιοχής παρόμοιου σχήματος με εκείνους του
γεφυριού και σύμφωνα με τα σχέδια.

9. Για την προστασία των επισκεπτών τοποθετείται ελαφρύ μεταλλικό κιγκλίδωμα, διότι δεν
υπάρχει στηθαίο στο γεφύρι. Το κιγκλίδωμα θα αποτελείται από κυκλική κουπαστή διατομής
Φ50 ελαφρώς καμπυλωμένη σύμφωνα με την κλίση του γεφυριού, στηριζόμενη σε κάθετους
ορθοστάτες σιδήρου (λάμα 6χ50). Ενδιάμεσα θα υπάρχει κυκλική μεταλλική ράβδος (Φ20)
για καλύτερη προστασία και δέσιμο της κατασκευής. Χρωματισμός της μεταλλικής
κατασκευής σε απόχρωση ανοιχτού γκρι.

10. Καθαρισμός με χειρωνακτικά μέσα, του λιθόστρωτου (καλντερίμι) στο άνω μέρος του
γεφυριού από πρόσθετες επιχώσεις και φυτά. Αποκατάσταση με τους ίδιους λίθους, εφόσον
είναι επαρκείς διαφορετικά θα συμπληρωθούν με νέους λίθους παρόμοιους με τους αρχικούς.

11. Σε όλα τα κονιάματα (πλην των σκυροδεμάτων θεμελίωσης των ξύλινων κατασκευών) θα
χρησιμοποιηθεί λευκό τσιμέντο και θηραϊκή γη σε αναλογίες που θα προκύψουν μετά τον
εργαστηριακό έλεγχο.
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ΑΡΘΡΟ 2: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο θα εκτελεστεί στην Τ.Κ. Δομιανών Δ.Ε. Κτημενίων, Δήμου Καρπενησίου. Η Καμάρα
Δομιανών προστατεύεται από τον Ν. 3028/2002.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Ο προϋπολογισμός του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ «ΚΑΜΑΡΑΣ» ΔΟΜΙΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ" ανέρχεται σύμφωνα µε την 20/2018 μελέτη του Δήμου
Καρπενησίου στο ποσό των 165.000,00€, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η εκτιμώμενη
δαπάνη αναθεώρησης, οι απρόβλεπτες δαπάνες, απολογιστικές δαπάνες και ο Φ.Π.Α. που
αναλογεί και αναλύεται ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι : ΟΔΟΠΟΙΙΑ 26.907,00€
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 68.857,80€

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 95.764,80€

Γ.Ε & Ο.Ε (18%) 17.237,66€
ΣΥΝΟΛΟ 129.952,83€

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 16.950,37€
ΣΥΝΟΛΟ 133.064,52€

ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 3.111,69€
ΣΥΝΟΛΟ 133.064,52€

Φ.Π.Α. (24%) 31.935,48€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 165.000,00€

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, που
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ΣΑΕΠ 066-
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2018ΕΠ06600063.
4. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σταδιακά μετά από την πιστοποίηση των εργασιών
σύμφωνα µε τις διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων.
5. Η πληρωμή του έργου θα πραγματοποιηθεί από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς
Ελλάδας (σχετική η υπ' αριθμ. πρωτ. 30046/2962/19-12-2018 (ΑΔΑ:97ΦΘ7ΛΗ-Ξ3Λ) απόφαση
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας),σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις.
6. Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης, βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 4: ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Το έργο θα δημοπρατηθεί από το Δήμο Καρπενησίου (κύριος του έργου) και θα εκτελεστεί
από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του σύμφωνα µε τις διατάξεις 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 ισχύει.
2. Σε περίπτωση µη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης από το Δήμο Καρπενησίου των
εφαρμοζόμενων διατάξεων για την ανωτέρω ανάθεση, δεν δημιουργείται οποιαδήποτε
υποχρέωση ή οποιαδήποτε αξίωση σε βάρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη
χρηματοδότηση του έργου.
3. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν ευθύνεται έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων
προσώπων τα οποία διεκδικούν δικαιώματα από αυτόν ή άλλων προσώπων που μετείχαν στη

ΑΔΑ: 9Ι447ΛΗ-ΟΑ5



42/98

σχετική διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.
4. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο Δήμος Καρπενησίου αναλαμβάνει την ευθύνη για
την άρτια και προσήκουσα συντήρησή του έργου, σύμφωνα µε το προσαρτημένο ως
Παράρτημα Ι χρονοδιάγραμμα, µε δικές του δαπάνες και ευθύνη.

ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε
σαράντα πέντε (45) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της αρχικής Προγραμματικής ήτοι
μέχρι την 20/12/2022. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και
η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή.
Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται µε έγγραφη
συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής
Παρακολούθησης έως και 12 μήνες.

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει:

 Τη χρηματοδότηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσας και
μέχρι του ποσού των 165.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) .

 Τον ορισμό εκπροσώπων της στην Επιτροπή Παρακολούθησης.
Β. Ο Δήμος Καρπενησίου αναλαμβάνει:

 Την υλοποίηση του έργου.
 Τη μέριμνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων

και εγκρίσεων πριν από τη δημοπράτηση του έργου.
 Τη δημοπράτηση, την υπογραφή των συμβάσεων µε τους αναδόχους, την επίβλεψη

κατασκευής και την παραλαβή τους.
 Την χρηματοδότηση κάθε επιπλέον δαπάνης μελετών και εργασιών που δεν

συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη και η ανάγκη τους προκύπτει από εγκρίσεις και
αδειοδοτήσεις.

 Τη μέριμνα για την απομάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται επί του χώρου, ώστε να
είναι δυνατή η απρόσκοπτη εγκατάσταση του εργοταξίου και η έναρξη των εργασιών.

 Τον ορισμό εκπροσώπων του στην Επιτροπή Παρακολούθησης.
 Τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Παρακολούθησης από υπάλληλό του.
 Τη μέριμνα για αποστολή στην Επιτροπή Παρακολούθησης ενός (1) αντιγράφου κάθε

πιστοποίησης προς ενημέρωσή της.
 Την εν γένει ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης

του έργου.
 Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου μετά τη διοικητική παραλαβή για χρήση και μέχρι

την οριστική παραλαβή του.
 Την καθολική μέριμνα, μετά την οριστική παραλαβή, για τη συντήρηση του έργου και

των εγκαταστάσεών του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη κάθε επιπλέον μέτρου
για την αποτροπή βλαβών ή καταστροφών. Την υποχρέωση να προσδώσει
δημοσιότητα στη χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
µέσω ανοικτής εκδήλωσης ή ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο.

 Τη μέριμνα για την κατασκευή ενημερωτικής πινακίδας για το έργο από τον
ανάδοχο σύμφωνα µε πρότυπο σχέδιο της Περιφέρειας μετά από την υπογραφή της
σύμβασης και σε κάθε περίπτωση πριν την αποπληρωμή του 1ου λογαριασμού.

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

Γ. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Φορέας Επιστημονικής Εποπτείας), δια της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας, αναλαμβάνει:

 Τη διαδικασία επίβλεψης και παρακολούθησης των έργων, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.

 Την παροχή κάθε αναγκαίας τεχνικής και επιστημονικής στήριξης και κάθε αναγκαίου
μέτρου που αποσκοπεί στην απρόσκοπτη εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης.

 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.

 Τη συμμετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας με έναν εξουσιοδοτημένο
προς τούτο εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του, προερχόμενο από την ΕΦΑ Φθιώτιδας
& Ευρυτανίας.

ΆΡΘΡΟ 7: ΛΟΙΠΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
1. Ο Δήμος Καρπενησίου είναι ο µόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων,
συμπεριλαμβανομένου των αναδόχων, σχετιζομένων είτε µε το καθεστώς ιδιοκτησίας και τη
χρήση των χώρων παρέμβασης είτε µε τη µη λήψη όλων των κατά νόµο απαιτούμενων αδειών
και εγκρίσεων και τη µη έγκαιρη έναρξη και ολοκλήρωση του έργου.
2. Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαιτίας οποιωνδήποτε
νοµικών ή πραγματικών ελαττωμάτων σχετιζομένων είτε µε το καθεστώς ιδιοκτησίας, είτε µε το
περιβαλλοντικό και πολεοδομικό καθεστώς, είτε για άλλους λόγους που ανάγονται στις κατά
την παρούσα σύμβαση και τον νόµο υποχρεώσεις του ∆ήµου, ο ∆ήµος Καρπενησίου
ευθύνεται κατά νόµο έναντι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στην περίπτωση αυτή η
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διατηρεί αξιώσεις αποζημίωσης έναντι του ∆ήµου.
3. Ο ∆ήµος Καρπενησίου είναι ο µόνος υπεύθυνος για καταβολή αποζημιώσεων και για την
εκπλήρωση των προβλεπόμενων στην εργολαβική σύμβαση και την κείμενη νομοθεσία
υποχρεώσεων έναντι του αναδόχου του έργου ή άλλων προσώπων που διεκδικούν δικαιώματα
από την αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο αδυναμία ή καθυστέρηση ή διακοπή
υλοποίησης του έργου.
4. Ο ∆ήµος οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητας του και γενικότερα να
µεριµνά για την οµαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση των έργων και την
απορρόφηση των πιστώσεων.
5. Σε περίπτωση που παρά τις απαλλακτικές κατά την παρούσα σύμβαση ρήτρες για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο ανάδοχος ή άλλα τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και για οποιονδήποτε λόγο η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
υποχρεωθεί, παρά την αποκλειστική ευθύνη του ∆ήµου, να καταβάλει ποσά σε τρίτα πρόσωπα,
η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μπορεί να αναζητήσει αναγωγικά τα καταβληθέντα ποσά από τον
∆ήµο, δυνάµει της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Τα συμβαλλόμενα µέρη για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης ορίζουν Επιτροπή
Παρακολούθησης του Έργου. Η Επιτροπή αποτελείται από τέσσερα (4) µέλη, εκπροσώπους
των συμβαλλομένων µερών, µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους, και ειδικότερα:
1. Δύο εκπροσώπους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας- ΠΕ Ευρυτανίας :
 Την κ. Καρακώστα Αικατερίνη του Κωνσταντίνου, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. , υπάλληλο της ΔΤΕ

Ευρυτανίας ως πρόεδρο, µε αναπληρώτρια την κ. Παπαροιδάμη Μαρίνα του Γρηγορίου,
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Τοπογράφο Μηχανικό Π.Ε, υπάλληλο της ΔΤΕ Π.Ε. Ευρυτανίας, οι οποίοι ορίστηκαν µε την
29/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 Τον κ. Πεταρούδη Δημήτριο, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος
Δομών Περιβάλλοντος, της ΔΤΕ Π.Ε. Ευρυτανίας, µε αναπληρωτή τον κ. Βονόρτα Παναγιώτη
του Φωτίου, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε., Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων της ΔΤΕ Π.Ε Ευρυτανίας, οι οποίοι ορίστηκαν µε την 29/2019
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

2. Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Καρπενησίου:
 Τον κ. Βονόρτα Δημήτριο, µε αναπληρωτή τον κ. Κουτρομάνο Ταξίαρχη οι οποίοι ορίστηκαν

µε την 50/2019 απόφαση του ∆ήµου Καρπενησίου
4. Έναν εκπρόσωπο του ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑ Ευρυτανίας και Φθιώτιδας:
 Την κ. Ιωάννα Μανωλούδη, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., Προϊσταμένη Τμήματος Αρχαιολογικών

Έργων και Μελετών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας, αναπληρούμενη
από την κ. Αλεξία Υφαντή, Αρχαιολόγο της ΕΦΑΦΕΥ.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον πρόεδρό της και συνεδριάζει σε τακτικές
συνεδριάσεις και όποτε το απαιτούν οι όροι της Σύμβασης ή κρίνει ο πρόεδρος της Επιτροπής.
Χρέη γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Καρπενησίου, που θα ορίζεται με σχετική Απόφαση.
Ο καθένας από τους Συμβαλλομένους διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποτεδήποτε
τους εκπρόσωπους του στην Επιτροπή, με σχετική γραπτή απόφασή του.
Αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι:
1. Η παρακολούθηση και τήρηση των όρων της Σύμβασης.
2. Η υποβοήθηση υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης.
3. Η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των Συμβαλλομένων σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή
τον τρόπο εφαρμογής της Σύμβασης.
4. Η διοίκηση για την υλοποίηση της Σύμβασης ως συνόλου ενεργειών και η λήψη αποφάσεων
για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται από την σύμβαση (τροποποίηση - συμπλήρωση -
διόρθωση, κ.λπ.).
Η Επιτροπή δύναται να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό ή συμβούλους ή συνεργάτες, με
γνώση του αντικειμένου της Σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από αυτή για να εκφράσουν
άποψη επάνω σε ειδικά επιστημονικά θέματα αλλά δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου.
Τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους. Η θητεία των μελών της
Επιτροπής ισχύει για όσο χρόνο ισχύει η παρούσα ΠΣ με τις τυχόν παρατάσεις της.
Η Επιτροπή παρακολουθεί την εκτέλεση των εργασιών και την τήρηση των όρων της
προγραμματικής σύμβασης, πιστοποιεί την πρόοδο υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου, εισηγείται στους συμβαλλόμενους για τη συγκρότηση Ομάδας Επίβλεψης του
Έργου, εισηγείται προς τους συμβαλλόμενους την τυχόν παράταση της σύμβασης, καθώς
επίσης επιλύει κάθε διαφωνία σχετικά με την ερμηνεία ή τον τρόπο εφαρμογής της, που τυχόν
θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων.
Η Επιτροπή συνεδριάζει μετά την ολοκλήρωση κάθε σταδίου του έργου και εκτάκτως όποτε
κρίνεται απαραίτητο, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, σύμφωνα με τη διαδικασία που
περιγράφεται στο άρθρο 8 της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
Οι συνεδριάσεις λαμβάνουν χώρα στην έδρα του Φορέα Χρηματοδότησης και για τις συζητήσεις
και αποφάσεις τηρούνται πρακτικά από την/τον υπάλληλο του Δήμου που θα εκτελεί χρέη
Γραμματέα.
Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να πραγματοποιηθούν και με τηλεδιάσκεψη, χωρίς τη
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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 9 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση
μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς
όρους της Σύμβασης, με εξαίρεση το φυσικό και οικονομικό αντικείμενό της και τον τρόπο
υλοποίησής του. Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης, για διάστημα έως και 12
μήνες, δύναται να χορηγηθεί αποκλειστικά για λόγους που αφορούν την ολοκλήρωση του
αντικειμένου της και έως το τέλος της Πράξης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του
ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου, και τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης. Η
ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης, δεν μπορεί να
συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.

ΑΡΘΡΟ 10: ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - ΡΗΤΡΕΣ
Η παράβαση από οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα μέρη οποιουδήποτε από τους

όρους αυτής της Σύμβασης, οι οποίοι στο σύνολό τους θεωρούνται ουσιώδεις, παρέχει στα
λοιπά Συμβαλλόμενα μέρη το δικαίωμα να αξιώσουν συμμόρφωση με τους όρους της Σύμβασης
και αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση άρνησης,
αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από την πλευρά του συγκεκριμένου Συμβαλλομένου,
τα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη Σύμβαση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία.

ΑΡΘΡΟ 11 : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων µερών που αφορά στην εκτέλεση και

ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης η οποία δεν επιλύεται από την Επιτροπή
Παρακολούθησης της παρούσας επιλύεται από τα αρµόδια καθ’ ύλη και κατά τόπο ∆ικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε

Συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την παρούσα Σύμβαση ή η
καθυστέρηση λήψης μέτρων, τα οποία προβλέπει η Σύμβαση αυτή, από οποιοδήποτε
Συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των Συμβαλλομένων μερών από
δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα
Συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Σύμβαση αυτή.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν οι Συμβαλλόμενοι και προς
απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν, το οποίο υπογράφηκε σε επτά (7) πρωτότυπα και έλαβε
κάθε Συμβαλλόμενο μέρος από δύο, ενώ το έβδομο παρέμεινε στο αρχείο της ΔΒΜΑ του
ΥΠΠΟΑ.
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Για το Υπουργείο Πολιτισμού Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
Η Υπουργός Ο Περιφερειάρχης

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ

Για το Δήµο Καρπενησίου
Ο Δήμαρχος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Η τροποποίηση κρίνεται αναγκαία για να αξιοποιηθούν οι
υποστηρικτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού….
Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την 1η τροποποίηση της από 21-03-2019 Προγραμματικής Σύμβασης για την
υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση γέφυρας "Καμάρας" Δομιανών και περιβάλλοντος χώρου
(κωδικός ΣΑΕ : 2018ΕΠ06600063) με την τροποποίηση των άρθρων 6 και 8 αυτής με την
συμμετοχή του ΥΠΠΟΑ στην προγραμματική σύμβαση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1580

ΘΕΜΑ 14ο:Αντικατάσταση μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς- Ελλάδας και της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έργο της ΣΑΕΠ 0561 με τίτλο «Ανάπλαση περιβάλλοντος
χώρου στην περιοχή “Πάνταβρέχει” του Δήμου Καρπενησίου», ΚΑ: 2017ΕΠ0561003 και
προϋπολογισμό 240.000,00€.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 239917/2276/17-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 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 αρ. 44/29-02-2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Σ.Ε με θέμα «Έγκριση
νέου «σχεδίου» Προγραμματικής Σύμβασης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
"ΠΑΝΤΑΒΡΕΧΕΙ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για
την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής (ΑΔΑ:
Ω1Η67ΛΗ-0Ο8).

3. Η αρ. Πρωτ. ΕΥΔΕΠ 2239/13-04-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΠΑΝΤΑΒΡΕΧΕΙ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000518 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά
Ελλάδα» 2014-2020 (ΑΔΑ: Ω4ΛΩ7ΛΗ-ΥΥ4)
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4. Το με αρ. πρ. 239758/3460/12-11-2020 έγγραφο της ΔΤΕ ΠΕ Ευρυτανίας.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με την αρ. πρωτ. 2239/13-04-2017 Απόφαση της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας εντάχθηκε

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΠΑΝΤΑΒΡΕΧΕΙ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»
με Κωδικό ΟΠΣ 5000518 (ΑΔΑ : Ω4ΛΩ7ΛΗ-ΥΥ4).

Λόγω της φύσης του δασοτεχνικού έργου, για την υλοποίηση του ήταν απαραίτητη η
σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς
Ελλάδας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Με την αρ. 44/29-02-2017 Απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκε το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης με την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "ΠΑΝΤΑΒΡΕΧΕΙ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»,
εξουσιοδοτήθηκε ο Περιφερειάρχης για την υπογραφή της και ορίστηκαν τα μέλη στην Επιτροπή
Παρακολούθησης αυτής (ΑΔΑ: Ω1Η67ΛΗ-0Ο8) ως ακολούθως οι περιφερειακοί σύμβουλοι :

1. Ο κ. Βασίλειος Φακίτσας με αναπληρωτή τον κ. Θεμιστοκλή Χειμάρα
2. Ο κ. Λάμπρος Τσιτσάνης με αναπληρωτή τον κ. Δημήτριο Αργυρίου

Στις 04-08-2017 υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση. Ακολούθησαν δύο
τροποποιήσεις της Απόφασης Ένταξης οι οποίες αφορούσαν την επικαιροποίηση του φυσικού
αντικειμένου και του χρονοδιαγράμματος του έργου, η με αρ. πρωτ. 1284/09-05-2018 1η
τροποποίηση (ΑΔΑ : 7Ν6Ε7ΛΗ-ΒΝΖ) και με αρ. πρωτ. 1884/18-09-2020 2η τροποποίηση (ΑΔΑ :
ΩΓ2Χ7ΛΗ-Λ3Η).

Έπειτα από τις αλλαγές των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, λόγω των τελευταίων αυτοδιοικητικών εκλογών (26-5-2019), στα οποία δεν
συμπεριλαμβάνονται οι ορισθέντες ως εκπρόσωποι της Περιφέρειας στην Επιτροπή
Παρακολούθησης της από 04-08-2017 Προγραμματικής Σύμβασης, απαιτείται η τροποποίηση
του οργάνου παρακολούθησης

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Αφορά τυπική υποχρέωση της Περιφέρειας, μετά την αλλαγή του
Περιφερειακού Συμβουλίου….. που δυστυχώς γίνεται πολύ καθυστερημένα…. Αποδείχνοντας
τον πολύ κακό ρυθμό υλοποίησης του έργου.Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Ορίζει, δύο νέους εκπροσώπους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Κοινή Επιτροπή
παρακολούθησης και των αναπληρωτών τους, σε αντικατάσταση εκείνων που ορίσθηκαν με την
αρ. 44/29-02-2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ως εξής:
1. Η κα Καλαντζή Αικατερίνη με αναπληρωτή τον κ. Πατσιούρα Γεώργιο
2. Ο κ. Μπερμπερής Μωυσής με αναπληρωτή τον κ. Σιαλμά Βασίλειο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1581

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο
«Αντιμετώπιση καθίζησης οδοστρώματος στον οδικό άξονα Τσούκα-Τριπόταμος από Χ.Θ.
2+000 έως Χ.Θ. 6+000» Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 399.999,99€ με ΦΠΑ και ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 240443/3468/12-11-
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

ΑΔΑ: 9Ι447ΛΗ-ΟΑ5



48/98

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ’αριθμ. 1/12-10-2020 (ολοκληρώθηκε 12-11-2020) Πρακτικό της αρμόδιας
επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Αντιμετώπιση
καθίζησης οδοστρώματος στον οδικό άξονα Τσούκα-Τριπόταμος από Χ.Θ. 2+000 έως Χ.Θ.
6+000» Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 399.999,99€ με ΦΠΑ.
2. Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.»,
με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης εξήντα και πενήντα ένα τοις εκατό (60,51%) επί των
τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1582

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση Πρακτικού ΙΙ - Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου με τίτλο «Αποκατάσταση οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωση
παράκαμψης Μοδίου», του έργου «Διασταύρωση (ΝΕΟ Λαμίας - Αθηνών) προς Ρεγγίνι - Μόδι -
ΠΕΟ Λαμίας - Λιβαδειάς: ολοκλήρωση παράκαμψης Μοδίου» ,προϋπολογισμού 2.200.000,00
με ΦΠΑ,Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 162564/9280/13-11-
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. ΙΙ/06-10-2020(ολοκληρώθηκε 12-10-2020) Πρακτικό - Ελέγχου
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου με τίτλο «Αποκατάσταση οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωση
παράκαμψης Μοδίου», με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 90130 του έργου «Διασταύρωση (ΝΕΟ Λαμίας -
Αθηνών) προς Ρεγγίνι - Μόδι - ΠΕΟ Λαμίας - Λιβαδειάς: ολοκλήρωση παράκαμψης Μοδίου»
Π.Ε. Φθιώτιδας,προϋπολογισμού 2.200.000,00 με ΦΠΑ.
2.Κατακυρώνει τη σύµβαση του εν λόγω υποέργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Α.Α. Προσφοράς–ΕΣΗΔΗΣ: 156425 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης
πενήντα ένα και πενήντα τοις εκατό (51,50 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1583

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στην Ε.Ο. ενωτική των
1 και 3 , παράκαμψη Λαμίας»προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 217484/12782/11-
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. ΙΙ/30-10-2020 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
αρμόδιας επιτροπής διενέργειας της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου «Βελτίωση
οδικής ασφάλειας στην Ε.Ο. ενωτική των 1 και 3 , παράκαμψη Λαμίας», με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 91298
προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με ΦΠΑ.
2.Κατακυρώνει τη σύµβαση του εν λόγω υποέργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΛΤΣΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε», με Α.Α.Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 161580 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής
έκπτωσης εξήντα ένα και πενήντα τέσσερα επί τοις εκατό (61,54%) επί των τιμών του
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τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1584

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Ανάπλαση παραλίας Αμαρύνθου» προϋπολογισμού
1.280.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 230667/7316/13-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. ΙΙ/10-11-2020(ολοκληρώθηκε 12-11-2020) Πρακτικό Ελέγχου
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του έργου «Ανάπλαση παραλίας Αμαρύνθου», με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ:91211
προϋπολογισμού,1.280.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας
2.Κατακυρώνει τη σύµβαση του εν λόγω έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΠΕ», με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ 163353 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα
έξι και δέκα οκτώ (46,18%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1585

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση 2ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο
«Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου Βαρβαριάδα-Άγραφα-Επίνιανα»,
προϋπολογισμού 2.800.000,00€ με ΦΠΑ ,Π.Ε. Ευρυτανίας και κατακύρωση της σύμβασης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 214093/3146/13-11-
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. 2/16-10-2020 Πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής του ηλεκτρονικού
μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου
Βαρβαριάδα-Άγραφα-Επίνιανα», προϋπολογισμού 2.800.000,00€ με ΦΠΑ ,Π.Ε. Ευρυτανίας,με
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 88877.
2. Κατακυρώνει τη σύμβαση για το εν λόγω έργο στην εργοληπτική επιχείρηση «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ
Α.Ε.» με Α/Α Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 152198 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα
εννέα και πενήντα τοις εκατό (49,50%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1586

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -
Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Γ΄ Φάση Λιμένα
Μαντουδίου» Π.Ε. Εύβοιας , προϋπολογισμού 10.000.000,00€ με ΦΠΑ.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 243438/7775/17-11-2020
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή έλαβε το λόγο και τόνισε καταρχήν την αρχική θέση της παράταξης της σχετικά
με την νέα αυτή φάση του έργου αυτού ,ότι πρόκειται για έργο και προϋπολογισμό που θα
καλύψει κακοτεχνίες ,ελλείψεις και παραλείψεις των προηγούμενων έργων στο Λιμάνι ,η

ΑΔΑ: 9Ι447ΛΗ-ΟΑ5



50/98

ποιότητα των οποίων φάνηκε με την πρώτη κακοκαιρία, που άλλωστε είναι γνωστή στην
περιοχή αυτή. “Σχετικά με το σημερινό θέμα η διαδικασία που ακολουθείται σήμερα βρίθει
παραλείψεων ενώ η εισήγηση είναι ελλιπέστατη. Με ποιά κριτήρια η SICAP έχει εξειδίκευση σε
τέτοια έργα, όταν συνεργάζεται, δανείζεται, με δυο εταιρίες για να διασφαλίσει την προβλεπόμενη
εμπειρία λιμενικών έργων, υπάρχει πρόβλημα σε άλλο παρεμφερές έργο και δη μικρότερης
εμβέλειας. Φαίνεται ως «μεσάζοντας» και λόγο της σοβαρότητας του έργου και της ιστορικότητας
του σε κακοτεχνίες και παραλείψεις έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις. Επαναφέρουμε δε το θέμα της
πλήρους ενημέρωσης μας των έργων υποδομών που τρέχουν ,των εταιρειών και της πορείας
τους.”

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Πριν αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή οφείλει να γνωρίζει γιατί η
εταιρεία SICAP κηρύχθηκε έκπτωτη στο έργο « Αποκατάσταση ζημιών στο αλιευτικό καταφύγιο
του Χορευτού Μαγνησίας »… Ποιοι ήταν οι ακριβείς λόγοι.
Ταυτόχρονα οφείλουμε να έχουμε την γνώμη της νομικής υπηρεσίας για την νομική βασιμότητα
των θέσεων του υπό κρίσιν πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού….
Για αυτό προτείνουμε την αντίστοιχη αναβολή του θέματος…..
Σε περίπτωση επιμονής για λήψη απόφασης……. ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την Ψηφοφορία.”

Ο κ. Αναγνωστάκης επεσήμανε:
“Νομίζω, ότι θα ήταν πολύ φρόνιμο από την πλευρά μας, να το αναβάλλουμε μέχρι να έρθει η
γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας. Τα ερωτήματα τα οποία ετέθησαν, είναι ουσιαστικά και
πρέπει να απαντηθούν ώστε να έχουμε ένα ασφαλές υπόβαθρο, για να προχωρήσει
απρόσκοπτα η διαδικασία. Συνυπογράφω το αίτημα της αναβολής.”

Ο κ. Δούρος δήλωσε: “Και εγώ συμφωνώ με τον κ.Χρονά υπάρχει ένα κενό , να υπάρχει μια
εισήγηση ώστε να αποδεικνύει τα λεχθέντα . Συμφωνώ για την αναβολή , να συζητηθεί εφόσον
έχουμε και την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας.”

Η κα Μπατζελή τόνισε: Συμφωνούμε με τον κ.Χρονά περί αναβολής αλλά προκύπτει και ένα
θέμα ουσίας το οποίο θέσαμε ότι μια εταιρεία γίνεται προσωρινός ανάδοχος συνεργαζόμενοι με
εμπειρία δύο άλλων εταιρειών, αυτό είναι μια πρωτοτυπία που βλέπουμε σε αυτό το έργο. Και για
τους δύο λόγους και για νομικούς και τεχνοκρατικούς εμείς ζητάμε την αναβολή του θέματος για
την ουσιαστική επίλυση και πολιτικά και από την νομική υπηρεσία.

Ο κ. Σιαλμάς δήλωσε: Εμείς δεν έχουμε την δυνατότητα να πούμε όχι στην εταιρεία αλλά
έχουμε την δυνατότητα αναβολής ώστε να μας δοθεί ο χρόνος να έχουμε περισσότερη
ενημέρωση για το πρόβλημα που έχει προκύψει στο έργο. Να συμφωνήσουμε στην αναβολή και
στη επόμενη συνεδρίαση να έχουμε περισσότερα στοιχεία.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα την αναβολή του θέματος

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1587

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή αποθήκης άλατος
και δημιουργία νέων χώρων» προϋπολογισμού 50.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 240266/4387/12-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή ψήφισε λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει :
α)τη δημοπράτηση του έργου : «Επισκευή αποθήκης άλατος και δημιουργία νέων χώρων»
προϋπολογισμού 50.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας με συνοπτικό ανοικτό διαγωνισμό και με
το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).
β)τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης
γ)τη διακήρυξη & την περίληψη διακήρυξης .

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

Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της ΔΤΕ Π.Ε Φωκίδας , για να προβεί στην κλήρωση μέσω
του ηλεκτρονικού συστήματος Μη.ΜΕΔ , για την συγκρότηση της επιτροπής που θα
διενεργήσει τη δημοπρασία , να ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού
καθώς και να ορίσει νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού σύμφωνα με το άρθρο 18 της
διακήρυξης , αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά.

Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας δια του Προϊσταμένου της
ΔΤΕ της Π.Ε Φωκίδας , να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα , όπως
αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου και ειδικότερα όπως :

 Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς
άρθρο 2 παραγ. 2.3 της διακήρυξης .

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

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

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

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

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

 Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης , μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών , σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.

 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει επικαιροποιημένα
δικαιολογητικά , και να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού ,
και να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης.

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

 Να κοινοποιεί την ένσταση σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο .
Προκειμένου οι επιμέρους διαδικασίες και φάσεις του διαγωνισμού που προβλέπονται από τις
κείμενες διατάξεις και την διακήρυξη να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα προς
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όφελος των έργων και των οικονομικών φορέων του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1588

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση: α)διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Διαχείριση
άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού πεδίου 2020-2021» προϋπολογισμού
263.748,30€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% & των δικαιωμάτων προαίρεσης (10.000 €)
και β)των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 235561/6109/13-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα την αναβολή του θέματος

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1589

ΘΕΜΑ 23ο:Δημοπράτηση του 1ου υποέργου με τίτλο: «Επισκευή – Συντήρηση Κέντρου
Υγείας Αλιβερίου» , Π.Ε. Εύβοιας προϋπολογισμού 160.000,00€ με ΦΠΑ του έργου
«Επισκευή – Συντήρηση Κέντρων Υγείας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.242410/7723/16-
11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Δεν έχουμε αντίρρηση, γιατί είναι απολύτως αναγκαία παρέμβαση.
Απαραίτητες προϋποθέσεις :

1. Να απαιτήσουμε έκτακτη χρηματοδότηση από την Κυβέρνηση για αυτό τον σκοπό
2. Να υπογραμμίσουμε πως μια τέτοια ενέργεια δεν σημαίνει αποδοχή της ανάθεσης

ευθυνών για τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας στην Περιφέρεια.
3. Δεν σημαίνει πως βλέπουμε θετικά τις συζητήσεις, που γίνονται στα πλαίσια της

διαβούλευσης, για μεταφορά ευθυνών των τομέων υγείας και παιδείας στην Τοπική και
Περιφερειακή Διοίκηση.
Δεν ξεχνάμε την απαίτηση μας για συμπλήρωση του ιατρικού και νοσηλευτικού

προσωπικού τους καθώς και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού τους, ώστε να λειτουργούν
αποτελεσματικότερα.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει:

 Την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του 1ου υποέργου με τίτλο «Επισκευή –
Συντήρηση Κέντρου Υγείας Αλιβερίου» προϋπολογισμού 160.000,00€ με ΦΠΑ , του
έργου «Επισκευή – Συντήρηση Κέντρων Υγείας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», με
ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).

 Τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
2. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, δια του Προϊσταμένου της, να εκδώσει

συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο
χρονικό διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της ίδιας Δ/νσης να κοινοποιούνται
και να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού. Ειδικότερα όπως:
 Να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική

δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση). Επειδή
ο προϋπολογισμός του έργου είναι κάτω από το 1.000.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) η
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επιτροπή δημοπρασίας θα είναι (3) τριμελής.
 Να ορίσει την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης

των προσφορών του διαγωνισμού καθώς και την μετάθεση αυτών σε άλλη ημερομηνία,
αν για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση
κατά την ορισθείσα ημέρα, ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά,
σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης. Επίσης να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους
προσφέροντες την απόφαση αυτή εντός πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν
τη νέα ημερομηνία και να αναρτά αυτή στο ΚΗΔΜΗΣ και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής και να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους,
την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

 Να παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, όπως
ορίζει το άρθρο 2 παρ. 2.3 της διακήρυξης.

 Να αποφαίνεται περί της αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για την απόρριψη της
υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς του, όπως ορίζει το άρθρο 3 παρ. 3.6 της
διακήρυξης.

 Να κοινοποιεί στους προσφέροντες, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, τον σχετικό κατάλογο
συμμετεχόντων όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 4
παρ. 4.1.α) της διακήρυξης.

 Να κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού σε
όλους τους προσφέροντες και να παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των
λοιπών συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.θ) της διακήρυξης.

 Να καλεί τους προσφέροντες που υπέβαλαν προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή
(ισότιμες), προκειμένου να διενεργηθεί κλήρωση ανάμεσα τους για να επιλέγει ο
προσωρινός ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.ι) της διακήρυξης.

 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του
άρθρου 4 παρ. 4.2.α) της διακήρυξης.

 Να παρέχει επιπλέον προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει ή να
συμπληρώσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.γ) της
διακήρυξης.

 Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους προσφέροντες πλην του
προσωρινού αναδόχου και να αναρτά τα δικαιολογητικά αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 4
παρ. 4.2.δ) της διακήρυξης.

 Να καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, να
του κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και να τον καλεί για την
υπογραφή του συμφωνητικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.ε) της διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1590

ΘΕΜΑ 24ο:Δημοπράτηση του 2ου υποέργου με τίτλο: «Επισκευή – Συντήρηση Κέντρου
Υγείας Ιστιαίας» , Π.Ε. Εύβοιας προϋπολογισμού 120.000,00€ με ΦΠΑ του έργου «Επισκευή –
Συντήρηση Κέντρων Υγείας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.242413/7725/16-
11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Δεν έχουμε αντίρρηση, γιατί είναι απολύτως αναγκαία παρέμβαση.
Απαραίτητες προϋποθέσεις :
1. Να απαιτήσουμε έκτακτη χρηματοδότηση από την Κυβέρνηση για αυτό τον σκοπό
2. Να υπογραμμίσουμε πως μια τέτοια ενέργεια δεν σημαίνει αποδοχή της ανάθεσης
ευθυνών για τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας στην Περιφέρεια.
3. Δεν σημαίνει πως βλέπουμε θετικά τις συζητήσεις, που γίνονται στα πλαίσια της
διαβούλευσης, για μεταφορά ευθυνών των τομέων υγείας και παιδείας στην Τοπική και
Περιφερειακή Διοίκηση
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4. Δεν ξεχνάμε την απαίτηση μας για συμπλήρωση του ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού τους καθώς και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού τους, ώστε να λειτουργούν
αποτελεσματικότερα.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει:

 Την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του 2ου υποέργου με τίτλο «Επισκευή –
Συντήρηση Κέντρου Υγείας Ιστιαίας»προϋπολογισμού 120.000,00€ με ΦΠΑ, του
έργου «Επισκευή – Συντήρηση Κέντρων Υγείας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», με
ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).

 Τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
1. Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
2. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, δια του Προϊσταμένου της, να
εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε
σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της ίδιας Δ/νσης να
κοινοποιούνται και να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού. Ειδικότερα όπως:

 Να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική
δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση). Επειδή
ο προϋπολογισμός του έργου είναι κάτω από το 1.000.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) η
επιτροπή δημοπρασίας θα είναι (3) τριμελής.

 Να ορίσει την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης
των προσφορών του διαγωνισμού καθώς και την μετάθεση αυτών σε άλλη ημερομηνία,
αν για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση
κατά την ορισθείσα ημέρα, ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά,
σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης. Επίσης να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους
προσφέροντες την απόφαση αυτή εντός πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν
τη νέα ημερομηνία και να αναρτά αυτή στο ΚΗΔΜΗΣ και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής και να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους,
την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

 Να παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, όπως
ορίζει το άρθρο 2 παρ. 2.3 της διακήρυξης.

 Να αποφαίνεται περί της αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για την απόρριψη της
υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς του, όπως ορίζει το άρθρο 3 παρ. 3.6 της
διακήρυξης.

 Να κοινοποιεί στους προσφέροντες, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, τον σχετικό κατάλογο
συμμετεχόντων όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 4
παρ. 4.1.α) της διακήρυξης.

 Να κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού σε
όλους τους προσφέροντες και να παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των
λοιπών συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.θ) της διακήρυξης.

 Να καλεί τους προσφέροντες που υπέβαλαν προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή
(ισότιμες), προκειμένου να διενεργηθεί κλήρωση ανάμεσα τους για να επιλέγει ο
προσωρινός ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.ι) της διακήρυξης.

 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του
άρθρου 4 παρ. 4.2.α) της διακήρυξης.

 Να παρέχει επιπλέον προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει ή να
συμπληρώσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.γ) της
διακήρυξης.

 Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους προσφέροντες πλην του
προσωρινού αναδόχου και να αναρτά τα δικαιολογητικά αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 4
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παρ. 4.2.δ) της διακήρυξης.
 Να καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, να

του κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και να τον καλεί για την
υπογραφή του συμφωνητικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.ε) της διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1591

ΘΕΜΑ 25ο:Δημοπράτηση του 3ου υποέργου με τίτλο: «Επισκευή – Συντήρηση Κέντρου
Υγείας Μαντουδίου» , Π.Ε. Εύβοιας προϋπολογισμού 150.000,00€ με ΦΠΑ του έργου
«Επισκευή –Συντήρηση Κέντρων Υγείας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.242419/7727/16-
11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Δεν έχουμε αντίρρηση, γιατί είναι απολύτως αναγκαία παρέμβαση.
Απαραίτητες προϋποθέσεις :
1. Να απαιτήσουμε έκτακτη χρηματοδότηση από την Κυβέρνηση για αυτό τον σκοπό
2. Να υπογραμμίσουμε πως μια τέτοια ενέργεια δεν σημαίνει αποδοχή της ανάθεσης
ευθυνών για τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας στην Περιφέρεια.
3. Δεν σημαίνει πως βλέπουμε θετικά τις συζητήσεις, που γίνονται στα πλαίσια της
διαβούλευσης, για μεταφορά ευθυνών των τομέων υγείας και παιδείας στην Τοπική και
Περιφερειακή Διοίκηση.
4. Δεν ξεχνάμε την απαίτηση μας για συμπλήρωση του ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού τους καθώς και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού τους, ώστε να λειτουργούν
αποτελεσματικότερα.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει:

 Την ηλεκτρονική δημοπράτηση και κατασκευή του 2ου υποέργου με τίτλο «Επισκευή –
Συντήρηση Κέντρου Υγείας Μαντουδίου»προϋπολογισμού 150.000,00€ με ΦΠΑ, του
έργου «Επισκευή – Συντήρηση Κέντρων Υγείας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», με
ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους
ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).

 Τη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
2.Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως Αρχή που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό.
3. Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, δια του Προϊσταμένου της, να
εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε
σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της ίδιας Δ/νσης να
κοινοποιούνται και να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού. Ειδικότερα όπως:

 Να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική
δημοπρασία (τα μέλη της επιτροπής θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση). Επειδή
ο προϋπολογισμός του έργου είναι κάτω από το 1.000.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) η
επιτροπή δημοπρασίας θα είναι (3) τριμελής.

 Να ορίσει την ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής και αποσφράγισης
των προσφορών του διαγωνισμού καθώς και την μετάθεση αυτών σε άλλη ημερομηνία,
αν για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση
κατά την ορισθείσα ημέρα, ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά,
σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης. Επίσης να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους
προσφέροντες την απόφαση αυτή εντός πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν
τη νέα ημερομηνία και να αναρτά αυτή στο ΚΗΔΜΗΣ και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής και να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους,
την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
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 Να παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, όπως
ορίζει το άρθρο 2 παρ. 2.3 της διακήρυξης.

 Να αποφαίνεται περί της αποδοχής αιτήματος προσφέροντα για την απόρριψη της
υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς του, όπως ορίζει το άρθρο 3 παρ. 3.6 της
διακήρυξης.

 Να κοινοποιεί στους προσφέροντες, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση, τον σχετικό κατάλογο
συμμετεχόντων όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 4
παρ. 4.1.α) της διακήρυξης.

 Να κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού σε
όλους τους προσφέροντες και να παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των
λοιπών συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.θ) της διακήρυξης.

 Να καλεί τους προσφέροντες που υπέβαλαν προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή
(ισότιμες), προκειμένου να διενεργηθεί κλήρωση ανάμεσα τους για να επιλέγει ο
προσωρινός ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.ι) της διακήρυξης.

 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του
άρθρου 4 παρ. 4.2.α) της διακήρυξης.

 Να παρέχει επιπλέον προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει ή να
συμπληρώσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.γ) της
διακήρυξης.

 Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους προσφέροντες πλην του
προσωρινού αναδόχου και να αναρτά τα δικαιολογητικά αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 4
παρ. 4.2.δ) της διακήρυξης.

 Να καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, να
του κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και να τον καλεί για την
υπογραφή του συμφωνητικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.ε) της διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1592

ΘΕΜΑ 26ο:α) Έγκριση της Διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών Δημοπράτησης του
έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στους Δήμους Ορχομενού και Αλιάρτου – Θεσπιέων (περιοχή
Κωπαϊδικου Πεδίου) μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή στις 04 – 06
Απριλίου 2020.» υποέργο:«Επισκευή και αποκατάσταση βλαβών σε θυροφράγματα -
αντλιοστάσια άρδευσης Κωπαϊδας», προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00 € με ΦΠΑ
β) Ορισμός της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ως
Υπηρεσίας που θα διεξάγει τον διαγωνισμό. γ) Ορισμός χειριστή του έργου στο ΕΣΗΔΗΣ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 5597/242798/17-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Παρότι είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με την διαχείριση της Κωπαΐδας
μέσω εργολάβων….. Επειδή οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των βλαβών
κρίνονται χρήσιμες και αναγκαίες…..
Θα δώσουμε ΘΕΤΙΚΗ Ψήφο στην εισήγηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει:
α) τη Διακήρυξη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (4412/2016), με τις τροποποιήσεις αυτής
από τους Ν.4605/19,4608/19,4609/19 καθώς και από τις εγκυκλίους που θα προκύψουν από
την ΕΑΔΗΣΥ σε εφαρμογή των παραπάνω Νόμων και
β) τα λοιπά συμβατικά τεύχη για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στους
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Δήμους Ορχομενού και Αλιάρτου – Θεσπιέων (περιοχή Κωπαϊδικου Πεδίου) μετά τα έντονα
καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή στις 04 – 06 Απριλίου 2020.» υποέργο:«Επισκευή
και αποκατάσταση βλαβών σε θυροφράγματα - αντλιοστάσια άρδευσης Κωπαϊδας»
προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00 € με ΦΠΑ
2.Ορίζει τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ως Υπηρεσία

που θα διενεργήσει τη δημοπρασία για την ανάθεση του έργου του θέματος.
3. Ορίζει την κ. Παπαζάχου Μαρία, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, ως χειριστή του έργου στο ΕΣΗΔΗΣ,

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

4.1. Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ.:

- Να προβεί στη συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική δημοπρασία.
Επειδή η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου είναι άνω του 500.000 χωρίς ΦΠΑ, η
επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από:
- Τρείς (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας Π.Ε. ή T.E., με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι
θα προκύψουν από ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ.

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

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

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

- Να κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού στους
προσφέροντες και να παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων.

-Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του
άρθρου 4 παρ. 4.2.α) της διακήρυξης.

- Να παρέχει επιπλέον προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει ή να συμπληρώσει τα
ανωτέρω δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.γ) της διακήρυξης.

- Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους προσφέροντες πλην του προσωρινού
αναδόχου και να αναρτά τα δικαιολογητικά αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.δ) της
διακήρυξης.

- Να καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, να του
κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και να τον καλεί για την υπογραφή του
συμφωνητικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.ε) της διακήρυξης.

-δια του πιστοποιημένου χρήστη, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσκαλεί
τον ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 4 παραγ 4.2 α της διακήρυξης),
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- δια της προϊσταμένης της, μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» με σχετική ειδοποίηση να παρέχει στον προσωρινό ανάδοχο προθεσμία πέντε
(5) ημερών για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών,

- μέσω του πιστοποιημένου χρήστη και της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» να
κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης σε κάθε προσφέροντα, εκτός του προσωρινού
αναδόχου, να καλεί με σχετική πρόσκληση τον προσωρινό μειοδότη για την επικαιροποίηση των
δικαιολογητικών, να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό μειοδότη και να
εκδίδει απόφαση που να ορίζει την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, όπως ορίζεται στο
άρθρο 4 παραγ 4.2 ε της διακήρυξης,

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1593

ΘΕΜΑ 27ο:Πρόταση ένταξης νέων έργων στην ΣΑΕΠ866, αρμοδιότητας Δήμου Μακρακώμης
και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΙΑΝΟΣ”).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
(οικ.):243917/2315/18-11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 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

απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1594

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και του 4ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση αρδευτικού
συστήματος Ορχομενού» συνολικού ποσού 2.699.102,00€ με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 223339/13050/12-
11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Πρόκειται για υπόθεση του 2005 – 2007….
Έγιναν παραπάνω εργασίες , σύμφωνα και με την γνώμη της υπηρεσίας, που δεν πληρώθηκαν
γιατί είχαν εξαντληθεί τα απρόβλεπτα του προϋπολογισμού επί της μελέτης.
Εφόσον αφαιρεθούν οι δαπάνες για αρχαιολογικές έρευνες, που πληρώθηκαν με άλλη δικαστική
απόφαση…. Δεν έχουμε αντίρρηση στην εφαρμογή της απόφασης του εφετείου.”

Η κα Μπατζελή ανέφερε: “ Προσωπικά θέλω να σας πω σε αυτό το θέμα λόγω των πολλών
επισυναπτόμενων τα οποία και δεν συνδέονται μεταξύ τους θεωρώ ότι η εισήγηση είναι ελλιπής
παρά τον όγκο των εγγράφων δεν έχει μια ολοκληρωμένη εισήγηση η οποία είναι κατανοητή από
όλους μας .”

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε: “Στο ιστορικό, που αναφέρεται στην εισήγηση, υπάρχει μια
σύγχυση. Αν κάποιος δεν έχει επικοινωνία και επαφή με το θέμα χάνεται.
Η Διοίκηση υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις δικαστικές αποφάσεις, δεν μπορούμε να
κάνουμε διαφορετικά. Σε ότι μας αφορά συμφωνούμε.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και το 4ο Α.Π.Ε. του έργου «Βελτίωση αρδευτικού συστήματος
Ορχομενού» , συνολικού ποσού 2.699.102,00€ (με Φ.Π.Α), όπως αυτός συντάχθηκε από την
Δ/νουσα Υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1595

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο: «Προστασία παράκτιας
ζώνης Πλατάνας Κύμης», Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
242643/7738/Φ.Μ./16-11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Αφορά την αλλαγή του ΦΠΑ….. Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Η κα Μπατζελή επεσήμανε: “ Θα ήθελα να έχουμε και μια πληροφόρηση για την πορεία αυτού
του έργου το οποίο συνδέεται με τις μεγάλες παρεμβάσεις που κάνει η περιφέρεια σε αυτή την
χωροταξική ενότητα.”

Ο κ. Παπαναστασίου ανέφερε ότι θα σταλεί ένα ενημερωτικό έγγραφο στο email. Καθώς και για
τα έργα που προκύπτουν από αυτή τη μελέτη.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει :
α) τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης με τίτλο: «Προστασία παράκτιας ζώνης Πλατάνας
Κύμης», συνολικού ποσού 66.458,31 €
β) την υπέρβαση αυτού κατά 425,76 € από την αρχική σύμβαση αποκλειστικά και μόνο

προκειμένου να καλυφθεί η αναγκαία αύξηση λόγω της μεταβολής του ποσοστού ΦΠΑ από
το 23% στο 24%.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1596

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση πρότασης τροποποίησης της ΣΑ ΕΠ066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
έτους 2020.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 236073/2250/19-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 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 1597
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ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020», χρήση
2020 της Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. 5548/241236/13-11-
2020, 5549/241238/13-11-2020 και 5563/241814/16-11-2020 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου 2014ΕΠ56600013 των
Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την
Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020», χρήση 2020 της Π.Ε.Βοιωτίας
όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες.

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για την
αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην Τ.Κ Θίσβης,
του Δ.Θήβας την 25/10/2020.

2014ΕΠ56600012 ΑΦΟΙ ΒΟΓΓΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 1.698,80

2.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για την
αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην Τ.Κ Θίσβης,
του Δ.Θήβας την 25/10/2020.

2014ΕΠ56600012 ΒΙΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1.922,00

3.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για την
αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην Τ.Κ Θίσβης,
του Δ.Θήβας την 25/10/2020.

2014ΕΠ56600012 ΚΑΡΡΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1.773,20

4.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για την
αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην Τ.Κ Θίσβης,
του Δ.Θήβας την 25/10/2020.

2014ΕΠ56600012 ΚΑΣΣΙΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 1.698,80

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για την
απολύμανση του επαρχ.οδ.δικτύου του
Δ.Λιβαδειάς λόγω COVID-19 την
21/10/2020

2014ΕΠ56600012 ΚΑΡΡΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 595,20
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2.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για την
απολύμανση του επαρχ.οδ.δικτύου του
Δ.Λιβαδειάς λόγω COVID-19 την
21/10/2020

2014ΕΠ56600012 ΒΙΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 669,60

3.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για την
απολύμανση του επαρχ.οδ.δικτύου του
Δ.Λιβαδειάς λόγω COVID-19 την
21/10/2020

2014ΕΠ56600012 ΜΑΡΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 818,40

4.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για την
απολύμανση του επαρχ.οδ.δικτύου του
Δ.Λιβαδειάς λόγω COVID-19 την
21/10/2020

2014ΕΠ56600012 ΚΑΣΣΙΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 892,80

5.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για την
απολύμανση του επαρχ.οδ.δικτύου του
Δ.Λιβαδειάς λόγω COVID-19 την
21/10/2020

2014ΕΠ56600012 ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ 818,40

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για την
αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην Δ.Ε Βαγίων,
θέση<<Φαγάς-Καταβόθρα>>, του Δ.Θήβας
την 27/10/2020.

2014ΕΠ56600012 ΒΙΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 837,00

2.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για την
αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην Δ.Ε Βαγίων,
θέση<<Φαγάς-Καταβόθρα>>, του Δ.Θήβας
την 27/10/2020.

2014ΕΠ56600012 ΚΑΡΡΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1.618,20

3.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για την
αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην Δ.Ε Βαγίων,
θέση<<Φαγάς-Καταβόθρα>>, του Δ.Θήβας
την 27/10/2020.

2014ΕΠ56600012 ΚΑΣΣΙΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 1.692,60

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1598

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση της υπ’ αριθμ. 162086/545/12-08-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Εύβοιας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των συνεπειών από
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βροχοπτώσεις και πλημμύρες , στις 9/8/2020 στους Δήμους Χαλκιδέων και Διρφύων –
Μεσσαπίων της Π.Ε. Εύβοιας λόγω εκτάκτων καιρικών φαινομένων.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 240602/834/12-11-
2020 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα της Π.Ε. Εύβοιας) προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Σήμερα μας εισηγείσθε να εγκρίνουμε απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη
από τον Αύγουστο του 2020….. με καθυστέρηση 4 μηνών….
Και προφανώς έρχεται τυπικά για να δικαιολογηθούν οι δαπάνες και να πληρωθούν…..
Αυτό υποτιμάει την Οικονομική Επιτροπή και την λογική της χρήσης τέτοιων αποφάσεων
ανάμεσα σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής….
Όλη η διαδικασία υποσημαίνει πως θεωρείται η Οικονομική Επιτροπή απλό γραφειοκρατικό
όργανο.ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Ο κ. Αναγνωστάκης ανέφερε:
“Η παρατήρηση του κ. Χρονά είναι απόλυτα σωστή. Είμαστε ένα ελεγκτικό, πολιτικό όργανο και
ως εκ τούτου, όλα πρέπει να έρχονται στις προθεσμίες που πρέπει.
Παρ’ όλα αυτά δεν μπορώ να αρνηθώ να καταβληθούν αυτά τα ποσά έστω και αν υπάρχει αυτή η
χρονοκαθυστέρηση. Θα συμφωνήσουμε.”

Η κα Μπατζελή τόνισε: “θα συμφωνήσω με τις παρατηρήσεις όπως αναφέρθηκαν , εξηγήθηκαν
από τον κ. Χρονά.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 162086/545/12-08-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας
που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των συνεπειών απο βροχοπτώσεις
και πλημμύρες , στις 9/8/2020 στους Δήμους Χαλκιδέων και Διρφύων – Μεσσαπίων της Π.Ε.
Εύβοιας λόγω εκτάκτων καιρικών φαινομένων με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

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

2. - Την έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των συνεπειών απο
βροχοπτώσεις και πλημμύρες , στις 9/8/2020 στους Δήμους Χαλκιδέων και Διρφύων –
Μεσσαπίων της Π.Ε. Εύβοιας .

3. Την απευθείας μίσθωσης των παρακάτω ιδιωτικών μηχανημάτων και ανάθεσης
εργασιών :

Α/Α ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

1 ΠΕΤΡΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΟΧ/ΤΩΝ

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ &

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

2 ΜΠΑΛΙΑΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ

2 ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

ΥΔΡΟΦΟΡΑ

ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΟΧ/ΤΩΝ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ,ΚΑΙ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

3
ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

‘’ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΕΧΝ.’’

5 UNIMOG ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ
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ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ,& ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

4 ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡ. ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ &

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

5 ΚΑΛΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

6 ΚΟΡΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΦΟΡΤΗΓΟ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛ,

JCB

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

7
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΤΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛΑΣΤ/ΡΟΣ

JCB, ΦΟΡΤΩΤΗΣ,

2 ΦΟΡΤΗΓΑ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

8 ΚΑΚΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΟΡΤΗΓΟ,

JCB,

ΦΟΡΤΩΤΗΣ >181ΗΡ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ,& ΕΡΕΤΡΙΑΣ

9 ΘΩΜΑΣ ΡΙΖΟΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ,

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛ.

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

10 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΦΟΡΤΗΓΟ, ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

11 ΙΩΑΝΝΑ Φ. ΠΕΤΡΟΥ & ΣΙΑ

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ D9

ΦΟΡΤΗΓΑ,

ΒΟΒCAT

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

12 ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΕΡΠ.

ΦΟΡΤΩΤΗΣ >181ΗΡ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ,

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

13 ΤΣΟΥΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3 ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

14 ΝΤΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛΑΣΤ

2ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ.
ΓΚΡΕΙΤΕΡ,

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ.

ΠΡΟΩΘ. D6

ΝΤΑΛΙΚΑ ΜΕΤ.

ΦΟΡΤΩΤΗΣ >181ΗΡ

10 ΦΟΡΤΗΓΑ

ΠΡΟΩΘ. D8

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΟΔ ΚΑΘΕΝΟΙ-

ΣΤΕΝΗΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ

ΚΑΤ/ΣΕΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ –

ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ & ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
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15 ΝΤΟΥΜΑΣ ΚΩΝ./ΝΟΣ

4 ΦΟΡΤΗΓΑ

ΠΡΟΩΘΗΤΗ ΡΑΣ D6

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

16 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

17 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

18 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε.

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛΑΣΤ. ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

19 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ.

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛ.

JCB

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

20 ΖΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

21 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ.

JCB ,

2 ΦΟΡΤΗΓΑ

1 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛΑΣΤ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

22 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

23 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤ/ΚΗ ΕΠΕ

4 JCB

GRADER,

2 ΦΟΡΤΗΓΑ,

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ &

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

24 ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΟΥΚΑΣ

5 ΦΟΡΤΗΓΑ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ.

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ. >181ΗΡ

ΥΔΟΦΟΡΑ,

ΠΡΟΩΘ. D8,

2ΠΡΟΩΘ. D9

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

25 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

JCB,

BOBCAT,

ΦΟΡΤΗΓΟ,

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

26 ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

JCB,

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
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27 ΚΟΤΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

BOB CAT,

ΦΟΡΤΗΓΟ

JCB,

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

28 ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

JCB

2 ΦΟΡΤΗΓΑ,

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ& ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

29 ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΟΡΤΗΓΟ 2 , JCB ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

30 ΚΟΙΝ.ΚΛΗΡ.Ι.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΚΡΕΙΤΕΡ,

3ΦΟΡΤΗΓΑ,

3ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ.ΕΡΠ.,

2ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ.ΕΛ.,

ΦΟΡΤΩΤΗΣ.ΕΛ

JCB

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

31 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ. ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

32 ΤΣΟΥΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

33 ΤΣΟΚΟΣ ΡΗΓΑΣ
JCB,

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ.,

3ΦΟΡΤΗΓΟ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

34 ΓΑΝΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ ,Φ

ΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ,

JCB

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

35 ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ,

ΠΡΟΩΘ. D8,

ΦΟΡΤΩΤΩΤΗΣ ΕΛ>181ΗΡ,

JCB,

ΦΟΡΤΩΤΩΤΗΣ ΕΛ 101-

180 ,2ΦΟΡΤΗΓΑ,

2 GRADER

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

36 ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛ.

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ

ΦΟΡΤΗΓΟ

JCB,

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

37 ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ
2ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ,

ΠΡΟΩΘ. D9,

ΦΟΡΤΩΤΩΤΗΣ ΕΛ>181ΗΡ,

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
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JCB,

ΦΟΡΤΩΤΩΤΗΣ ΕΛ 101-

180 ,2ΦΟΡΤΗΓΑ,

2 GRADER

L.S.L.J. I.K.E. (ΛΙΑΣΚΟΣ ΣΩΤ)
JCB, ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

38
ΗΡΑΚΛΗΣ ΧΡ.ΤΣΟΚΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΡ. ΤΣΟΚΟΣ Ο.Ε

2 ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΕΛ101-180HP

6 ΦΟΡΤΗΓΑ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛ.

2 GRADER , ΤΡΑΚΤΕΡ,

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ..

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

39 ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ εως100ΗΡ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ,

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

40 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

41 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

2 ΦΟΡΤΗΓΑ,

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛ.,

ΦΟΡΤΩΤΩΤΗΣ ΕΛ 101-180 ,

JCB,

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

42 ΝΙΚ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ

ΦΟΡΤΗΓΟ

2ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ.,

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛ.

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ 101-180HP

ΦΟΡΤΩΤΩΤΗΣ ΕΛ 101-180

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

43 ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

44 ΚΩΝ. & ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΟΚΑΝΗΣ JCB ,

2ΦΟΡΤΗΓΑ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

45 ΜΠΡΟΥΜΙΔΗ ΕΛΕΝΗ

2ΑΡΠΕΣ

BOBCAT,

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

46 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΦΟΡΤΗΓΟ

JCB ,

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

47
ΑΘ.ΖΑΧΑΡΙΑΣ –ΑΓΓΕΛΟΣ

ΧΑΡ.ΤΣΟΛΑΚΟΣ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

47 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
JCB,

BOBCAT,

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ
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3ΦΟΡΤΗΓΟ

ΦΟΡΤΩΤΩΤΗΣ ΕΛ 101-180

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

48 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ.ΕΛΑΣΤ ,

ΓΚΡΕΙΤΕΡ,

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ.D7, JCB,

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ.D6

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

49 ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ.ΕΡΠ ,

ΓΚΡΕΙΤΕΡ,

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ.D7,

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ.D8

2ΦΟΡΤΗΓΑ,

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

50 ΣΕΠΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2ΑΡΠΑΓΕΣ ,

ΦΟΡΤΗΓΟ,

JCB

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

51 ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ,

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ D7

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

52 ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΦΟΡΤΗΓΟ, ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

53 ΛΑΥΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝ.ΙΚΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ.ΕΛ

JCB,

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

54 ΠΑΝΤΑΖΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

4ΦΟΡΤΗΓΑ,

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ,

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛ,

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

55
ΚΑΝΔΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ – ΜΠΕΣΙΑ

ΛΕΜΟΝΙΑ

2ΦΟΡΤΗΓΑ,

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ,

2ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛ

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ D9

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

56 ΚΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2ΦΟΡΤΗΓΑ, ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

57 ΤΣΙΚΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2ΦΟΡΤΗΓΑ, ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

58 ΚΑΛΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟ,

JCB

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

59 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΙΩΑΝΗΣ

ΦΟΡΤΩΤΩΤΗΣ ΕΡΠ 101-180

JCB,

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛ,

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ.D7

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ & ΚΑΡΥΣΤΟΥ

60 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

61 ΓΟΥΛΕΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ.ΕΛ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
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JCB, ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

62 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΦΟΡΤΩΤΩΤΗΣ ΕΡΠ 101-180

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛ,

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

63
ΛΙΘΟΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΖΟΥΡΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΖΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΦΟΡΤΩΤΩΤΗΣ ΕΡΠ 101-180

JCB

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛ,

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

64 ΨΑΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
JCB ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

65 ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ JCB ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΙΣΤΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ

66 ΧΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

67 ΤΣΑΝΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ

ΦΟΡΤΩΤΩΤΗΣ ΕΛ 101-180

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛ ΚΙΔΕΩΝ

68 ΤΣΑΛΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
JCB ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

69 TAF GROUP
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

70 ΑΠΟΣΤ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

2ΦΟΡΤΗΓΑ,

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ.D8

JCB

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ& ΚΑΡΥΣΤΟΥ

71 ΣΥΡΜΑΚΕΖΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2ΦΟΡΤΗΓΑ,

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ

JCB

ΦΟΡΤΩΤΩΤΗΣ ΕΛ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

72 ΣΥΡΜΑΚΕΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
2ΦΟΡΤΗΓΑ, ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

73 ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

74 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
2ΦΟΡΤΗΓΑ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

75 ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΦΟΡΤΩΤΩΤΗΣ ΕΡΠ 101-180

JCB

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

76 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓ.ΤΣΑΛΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ
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ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

77 ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΦΟΡΤΩΤΩΤΗΣ ΕΛ

JCB

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ & ΚΑΡΥΣΤΟΥ

78 ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2ΦΟΡΤΗΓΑ, ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

79 ΕΥΒΟΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ

ΦΟΡΤΩΤΩΤΗΣ ΕΛ

BOBCAT

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

80 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΘΕΟΔ.& ΣΙΑ ΟΕ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

81 ΜΠΟΥΡΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ JCB

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

82 ΚΟΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ JCB

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

83 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΦΟΡΤΩΤΩΤΗΣ ΕΛ

JCB

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

84 ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
JCB ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

85 ΔΗΜ.ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΕ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΜΑΤΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ

86 ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

87 ΔΗΜ.ΚΟΚΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΦΟΡΤΩΤΩΤΗΣ ΕΛ

JCB

D7

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

88 ΓΚΑΒΕΛΑ ΕΛΕΝΗ

ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

89 ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛ

JCB

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

90 ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛ

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

91 ΚΙΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
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ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

92 ΧΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

93 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

94 ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘ.ΖΙΑΖΙΑ
ΦΟΡΤΗΓΟ

ΦΟΡΤΩΤΩΤΗΣ ΕΛ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

95 ΜΑΣΤΡΟΓΑΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

96 ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

97 ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛ

JCB

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

98 ΨΥΧΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ BOBCAT ,Φ

ΟΡΤΗΓΟ ΓΕΡ.

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

99 ΑΚΡΙΒΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

100 ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΑΙΚ.& ΣΙΑ ΕΕ
ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

101
ΚΟΙΝ.ΣΥΝΔ/ΣΙΑ ΦΔΧ

ΡΟΥΜΠΗΣ Κ. & ΡΟΥΜΠΗΣ ΕΥΑΓ.

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

102
ΚΟΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

103
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

104
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

105 ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΔΗΜ.(Παναγιώτη) ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

106
ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

107 ΚΟΡΟΜΠΙΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

108 ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
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ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

109 ΦΡΕΝΤΗΣ ΜΑΜΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛ

JCB

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

110 ΜΙΤΖΙΦΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

111 ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ. ,ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

112
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του
Νικολάου

JCB ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

113 ΛΑΘΟΥΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
4 ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

114 ΚΑΡΑΤΖΑΒΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
,ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

115 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
,ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

116 ΓΚΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
,ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

117 ΓΚΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ D9,

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

118 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
,ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

119 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ D8,

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ D6,

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ. ,

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ,

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛΑΣΤ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ,ΔΙΡΦΥΩΝ

ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ &ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ

120 ΚΑΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2ΦΟΡΤΗΓΑ

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛΑΣΤ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

121 ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ

ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ,

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ D7

JCB

ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ D8

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ,ΔΙΡΦΥΩΝ

ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ &ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ

122 ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

2 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ,

2 ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ D8

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛΑΣΤ

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛ

2 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ

ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ,ΔΙΡΦΥΩΝ

ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ &ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ

123 ΑΦΟΙ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ο.Ε. 5 ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ , ΑΡΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ,
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JCB ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ,ΔΙΡΦΥΩΝ

ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ &ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ

124 EURO-SAFE (MΠΑΖΙΓΟΣ) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

125 ERGOBOX (ΚΑΡΑΤΖΑΣ) ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

126 Α.ΚΟΚΚΙΝΟΥ-Χ.ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΙΚΕ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

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

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

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.
Η διάρκεια της μίσθωσης εξαρτάται από τις συνθήκες που δημιουργούνται κατόπιν των

εντολών (γραπτών, μέσω τηλεφωνικών ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, τηλεφωνικών κλήσεων )
των υπευθύνων στελεχών της Π.Στ.Ε.. (Κέντρα επιχειρήσεων , Πρ/νων Διευθύνσεων ή
Τμημάτων , συντονιστών βάρδιας , κα) , οι δε και ώρες εργασίας του/ων μηχανήματος/ων θα
καθορίζονται από την επιβεβαίωση του Τμήματος πολιτικής προστασίας της Π.Ε. Εύβοιας και τα
αρμόδια τμήματα της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Εύβοιας, σε συνδυασμό με τα στοιχεία χρήσης GPS.

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

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

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

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

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

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

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

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1599

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 33ο:Τροποποίηση μαθητικών δρομολογίων και Νέα δρομολόγια στα πλαίσια της
Διακήρυξης Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών
αρμοδιότητας Π. Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 241103/6222/13-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Η συγκεκριμένη τροποποίηση και τα νέα δρομολόγια που προτείνονται
επιβεβαιώνουν την αταξία που επικρατεί ύστερα από 2.5 μήνες λειτουργίας των σχολείων.
Με δεδομένο πως αρνείται η Περιφερειακή Αρχή, μια ουσιαστική συζήτηση στην βάση της
πρότασης για καθορισμό ενιαίων αρχών προσδιορισμού των μαθητικών δρομολογίων και κοινού
τρόπου αντιμετώπισης των προβλημάτων σε όλες της Περιφερειακές Ενότητες…. ΑΠΕΧΟΥΜΕ
από την Ψηφοφορία.”

Η κα Μπατζελή επεσήμανε “λόγω του ότι τα δρομολόγια αφορούν διαδρομές πολύ ευαίσθητες ,
θα ψηφίσουμε υπέρ”

Οι κ.κ Δούρος και Αναγνωστάκης ψήφισαν λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:

1. Τη τροποποίηση υφιστάμενων μαθητικών δρομολογίων [1.7 και 6.24] επί της αριθ.
148346_3886/27-7-2020 1ης Πρόσκλησης στα πλαίσια του Δ.Σ.Α «Μεταφοράς Μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητα Βοιωτίας για τα σχολικά έτη: 2020-2021, 2021-2022», σύμφωνα με
το αριθ. πρωτ. 3962/10-11-2020 έγγραφο του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης και όπως
αναλύεται στον κάτωθι πίνακα του Παραρτήματος Ι.

2. Τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για δύο (2) Νέα μαθητικά δρομολόγια [ΝΕΟ 6 και
ΝΕΟ 7], στα πλαίσια του Β΄ Σταδίου του Δυναμικού Συστήματος Αγορών και σύμφωνα με
τους όρους της αριθ. 90209_2410/20-5-2020 (AΔΑΜ: 20PROC006733460) Διακήρυξης
Δ.Σ.Α., για την Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητα Βοιωτίας για τα σχολικά έτη: 2020-2021 και 2021-2022, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,
συνολικού προϋπολογισμού 21.750 € (άνευ ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης 28%), όπως
προέκυψαν κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σύμφωνα με το έγγραφο αριθ. πρωτ.
3962/10-11-2020 καθώς επίσης και την από 13-11-2020 ορθή επανάληψη αυτού, του
Τμήματος Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕΒ, όπως αναλύεται στον κάτωθι
πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ι. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (αριθ. πρωτ. 3962/10-11-2020 έγγραφο του τμήματος Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕΒ)

ΔΡΟΜ
ΟΛΟΓΙ
Ο

Τόπος
παραλαβής

Τόπος
προορισμού ΣχολικήΜονάδα

ΜΑΘΗΤΕΣ
2020-
2021

Προσφ
ορότερ

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

ΕΜΦΟΤΡΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
Δρομολόγιο
μονό ή με
επιστροφή

ΣΥΝΟ
ΔΟΣ

Ημερήσιο
κόστος άνευ

ΦΠΑ

Ποσο
στό

έκπτω
σης
(%)

Ημερήσι
ο κόστος
μετά την
έκτπωση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ:

1.7

ΑΛΙΑΡΤΟΣ,
ΜΑΖΙ, ΠΕΤΡΑ,
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ,

ΣΩΛΗΝΑΡΙ, AΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 1o ΕΠΑΛ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 21

ΜΕΓ
ΑΛΟ
ΛΕΩ
ΦΟΡ
ΕΙΟ

11,2 3,5 71,9 7,7 94,3 ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 244,54 0 244,54

ΣΕ:

1.7 ΑΛΙΑΡΤΟΣ-
ΣΩΛΗΝΑΡΙ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 1o ΕΠΑΛ

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 21

ΜΕΓ
ΑΛΟ
ΛΕΩ
ΦΟΡ
ΕΙΟ

4,8 2 58,4 1 66,2 ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 158,22 0 158,22

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΜΕ ΧΛΜ.

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ
ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΙΣ
14.09.2020
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ΑΠΟ:

6.24

ΚΕΝΤΡΟ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΘΗΒΑΣ

ΘΗΒΑ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΘΗΒΑΣ 13

ΜΙΚΡ
Ο

ΛΕΩ
ΦΟΡ
ΕΙΟ

2 0 7,2 0 9,2

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

(14:00-
18:00)

36,14 0 36,14

ΣΕ:

6.24

ΚΕΝΤΡΟ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΘΗΒΑΣ

ΘΗΒΑ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΘΗΒΑΣ -
ΕΣΠΕΡΙΝΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ
Λ.Τ. ΘΗΒΑΣ

11

ΜΙΚΡ
Ο

ΛΕΩ
ΦΟΡ
ΕΙΟ

2

2

0

0

7,2

7,2

0

0

9,2

9,2

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

(ΔΙΠΛΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ
14:00-18:00

ΚΑΙ
18:30-22:00)

72,28 0 72,28

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΜΕ ΔΙΠΛΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1600

ΙΙ. ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: (Το αριθ. πρωτ. 3962/10-11-2020 έγγραφο & την από 13-11-2020 ορθή επανάληψή αυτού, έγγραφο του τμήματος Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης
Ανάπτυξης ΠΕΒ)

ΔΡΟ
Μ
Ο
ΛΟ

ΓΙΟ

Τόπος
παραλαβή

ς

Τόπος
προορισ
μού

Σχολική
Μ
ονάδα

Μ
Α
Θ
ΗΤ
ΕΣ
20
20
-
20
21

Προσφ
ορότερ

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

ΕΜΦΟΤΡΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

Δρομο
λόγιο
μονό ή
με

επιστρ
οφή

ΣΥ
Ν
Ο
ΔΟ

Σ

ΩΡΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
/ΛΗΞΗΣ
ΜΑΘΗΜ
ΑΤΩΝ

Ημερήσι
ο κόστος
άνευ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
(ΑΝΕΥ ΦΠΑ)
για τα έτη
2020-2022
(300 ημέρες)

ΑΠΑΙΤΟΥΜ
ΕΝΗ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧ

ΗΣ
(0,5%

Προϋπολογ
ισμού άνευ

ΦΠΑ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗ
ΣΕΙΣ

ΝΕΟ 6 ΖΕΡΙΚΙ ΚΥΡΙΑΚΙ Δ.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ 1 ΤΑΞΙ 2,4 0 13 7,2 22,6

ΜΕ
ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ

08:10-15:00
37,32 11.196 55,98

ΝΈΟ
ΔΡΟΜΟΛΟΓ
ΙΟ ΛΟΓΩ
ΝΕΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΝΕΟ 7 ΚΑΣΤΡΟ ΑΚΡΑΙΦ
ΝΙΟ

Γ/ΣΙΟ ΜΕ
Λ.Τ.

ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ
Υ

1 ΤΑΞΙ 3 0 18 0 21
ΜΕ

ΕΠΙΣΤΡ
ΟΦΗ

8.00-14.00

35,18 10.554 52,77

ΕΓΚΡΙΣΗ
ΝΕΟΥ ΤΑΞΙ

ΛΟΓΩ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

Σ ΜΟΝΟ
ΕΝΟΣ (1)

ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ
ΣΤΗ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ

ΟΥ 3.8
(ΜΙΚΡΟ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ)
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ΘΕΜΑ 34ο:Διόρθωση της 1083/01-09-2020 (αρ. πρακτικού 31ο , ΑΔΑ : ΨΩ4Μ7ΛΗ-ΡΤΖ)
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας., κατ’ εφαρμογή της
1395/2020 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και των
διατάξεων του άρθρου 367 του Ν.4412/2016, σχετικά με την 02/2020 με αρ. πρωτ.
142832/4292/20-07-2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β
«ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-
06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων
Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023» με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ,
συνολικού προϋπολογισμού 3.616.736,71 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των
δικαιωμάτων προαίρεσης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 234467/7042/17-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Πρόκειται για διορθώσεις που επιβάλλονται μετά τις αποφάσεις της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)….Για αυτό δεν έχουμε αντίρρηση…..
Διερωτόμαστε, όμως αν και κατά πόσον συνάγονται ασφαλή συμπεράσματα για τα κριτήρια που
έχουν διαμορφώσει οι υπηρεσίες της Περιφέρειας χωρίς στενότερο έλεγχο και συντονισμό.”

Ο κ. Δούρος ψήφισε λευκό.

Η κα Μπατζελή τόνισε “Θα υπερψηφίσουμε την εισήγηση διότι επιβεβαιώνονται όλες οι
παρατηρήσεις που έχουμε κάνει για την διαγωνιστική διαδικασία και στο Νομό Ευβοίας. Ο κ.
Περλεπές προσέφυγε κατά του υπεραστικού ΚΤΕΛ για το οποίο οι υπηρεσιακοί με ελλιπείς
διαδικασίες τον είχαν προτάξει προσωρινό ανάδοχο. Για τη διόρθωση της διαδικασίας και την
προσαρμογή των υπηρεσιών σε ενιαίες διαδικασίες για τα μαθητικά δρομολόγια θεωρούμε, ότι
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Άλλωστε οι υπηρεσίες υποχρεωτικά θα ακολουθήσουν και τις
προτάσεις των προδικαστικών προσφυγών.Εμείς θα ψηφίσουμε υπέρ.”

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε: “Συμφωνούμε, γιατί πρόκειται για διορθώσεις, που επιβάλλονται
μετά από αποφάσεις της επιτροπής εξέτασης δικαστικών προσφυγών.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Διορθώνει την 1083/01-09-2020 (αρ. πρακτικού 31ο , ΑΔΑ : ΨΩ4Μ7ΛΗ-ΡΤΖ) απόφασή μας,
κατ’ εφαρμογή της 1395/2020 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(Α.Ε.Π.Π.), σύμφωνα με την οποία πρέπει να γίνει αποδεκτή η τεχνική προσφορά του
Οικονομικού Φορέα ΠΕΡΛΕΠΕ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για το δρομολόγιο με κωδικό
τμήματος Β14, ως προς την παρ. 2 και συγκεκριμένα ως προς τον πίνακα των οικονομικών
φορέων των οποίων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των
δικαιολογητικών συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών, της 02/2020 με αρ. πρωτ.
142832/4292/20-07-2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β
«ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-
01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας &
Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά
έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού
3.616.736,71 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α
Συστήματος: 95200), σύμφωνα με τον παρακάτω διορθωμένο πίνακα :
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦ.

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ
ΑΣ

1 ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΙΑ ΟΕ Β35 ΙΖΑ 8230

ΔΕΚΤΗ ΕΝ ΜΕΡΗ.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ

ΤΜΗΜΑ Β49

2 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΛΑΜΠΡΟΣ

Β22 ΧΑΟ 8555

ΔΕΚΤΗ

Β23 ΧΑΟ 8555

Β39 ΧΑΥ 1212

Β43 ΧΑΥ 4065

Β46 ΧΑΥ 1212

Β49 ΧΑΥ 4065

3
Κ Τ Ε Λ ΘΗΒΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Β35 ΒΙΝ 9216

ΔΕΚΤΗ

Β40 ΒΙΝ 9168

Β53 ΒΙΝ 9230

Β54 ΒΙΝ 9231

4 ΚΑΠΠΕΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β13 ΧΑΟ 9930 ΔΕΚΤΗ

5 ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β47 ΧΑΟ 4698 ΔΕΚΤΗ

6 ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Β43 ΧΑΥ 2900

ΔΕΚΤΗΒ49 ΧΑΥ 2900

9 ΚΟΛΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β50 ΧΕΖ 4145 ΔΕΚΤΗ

10
ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Β41 ΧΑΥ 3733

ΔΕΚΤΗ

Β53 ΧΑΟ 8846

Β51 ΧΑΟ 5633

Β45 ΧΑΟ 5633

Β36 ΧΑΟ 8308

Β44 ΡΑΖ 3140

Β55 ΧΑΥ 3416

Β40 ΧΑΟ 2400

Β38 ΧΑΥ 3734

Β39 ΧΑΧ 5675

ΑΔΑ: 9Ι447ΛΗ-ΟΑ5



79/98

Β37 ΧΑΟ 8308

Β35 ΚΒΤ 1340

Β31 ΧΑΟ 6920

11 ΜΕΙΔΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β22 ΒΙΝ 8540

ΔΕΚΤΗ

Β23 ΒΙΝ 8540

Β40 ΥΡΗ 3434

Β54 ΒΙΜ 9164

12 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β54 ΒΙΝ 9275 ΔΕΚΤΗ

13 ΝΟΝΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ,ΜΙΧΑΗΛ Β48 ΧΑΥ 3080 ΔΕΚΤΗ

15 ΠΕΡΛΕΠΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Β13 ΜΙΧ 7544

ΔΕΚΤΗ
Β14 ΙΜΧ 8134

16 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝ,ΜΕΛΕΤΙΟΣ Β54 ΒΙΡ 1077 ΔΕΚΤΗ

17
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΔΧ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΕΥΡΙΠΟΣ Σ Π Ε

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

Β42
ΤΑΕ 2314, ΤΑΕ 2421,

ΤΑΕ 2434

Β44
ΤΑΕ 2235, ΤΑΕ 2208, ΤΑ

Ε2428, ΤΑΕ 2333

Β45
ΤΑΕ 2359, ΤΑΕ 2203,

ΤΑΕ 2282

Β51
ΤΑΕ 2359, ΤΑΕ 2203,

ΤΑΕ 2282

18 ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ ΣΙΑ Ε.Ε

Β42 ΒΙΜ 5515

ΔΕΚΤΗ

Β54 ΥΤΖ 8552

Β53 ΒΙΝ 9841

Β49 ΒΙΝ 7901

Β43 ΒΙΡ 1211

Β41 ΒΙΚ 5880

Β40 ΥΤΗ 9871

Β36 ΒΙΝ 7971

Β35 ΒΙΝ 7901

Β47 ΥΤΒ 7725

19

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

Β49 ΧΑΡ 7373

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

Β23 ΧΑΡ 5383

Β25 ΧΑΡ 8781

Β28 ΧΑΡ 4664

Β22 ΧΑΡ 5998

Β29 ΧΑΟ 8747

Β30 ΧΑΡ 6349

Β32 ΧΑΤ 2600

Β33 ΧΑΥ 3961

Β34 ΧΑΤ 2045
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Β43 ΧΑΡ 6060

Β46 ΧΑΟ 5199

Β21 ΧΑΟ 7242

Β48 ΧΑΡ 5110

Β52 ΧΑΥ 3377

Β47 ΧΑΡ 5807

Β10 ΧΑΝ 7878

Β42 ΧΑΡ 5717

Β1 ΧΑΟ 9080

Β2 ΡΝΕ 1762

Β3 ΧΑΡ 5131

Β4 ΧΑΟ 6940

Β5 ΧΑΡ 6565

Β6 ΧΑΟ 7424

Β13 ΧΑΝ 8150

Β12 ΑΧΤ 3920

Β14 ΑΧΤ 3920

Β15 ΧΑΟ 6070

Β16 ΧΑΝ 8355

Β17 ΧΑΡ 6555

Β18 ΧΑΡ 3888

Β19 ΧΑΡ 4450

Β7 ΧΑΡ 5111

2. Διορθώνει την 1083/01-09-2020 (αρ. πρακτικού 31ο , ΑΔΑ : ΨΩ4Μ7ΛΗ-ΡΤΖ) απόφασή μας, κατ’
εφαρμογή της, 1395/2020 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.),
σύμφωνα με την οποία πρέπει να γίνει αποδεκτή η τεχνική προσφορά του Οικονομικού Φορέα
ΠΕΡΛΕΠΕ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για το δρομολόγιο με κωδικό τμήματος Β14, ως προς την
παρ. 3 και συγκεκριμένα ως προς τον πίνακα των οικονομικών φορέων των οποίων οι τεχνικές
προσφορές απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των Τεχνικών
Προσφορών της 02/2020 με αρ. πρωτ. 142832/4292/20-07-2020 πρόσκλησης για την υποβολή
προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020
(20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για
την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού
προϋπολογισμού 3.616.736,71 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων
προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 95200), σύμφωνα με τον παρακάτω διορθωμένο πίνακα :

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦ.

ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

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

επιστροφής.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΓΙΑ
ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β49
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7 ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ,ΣΑΒΒΑΣ

Β54 ΙΤΥ 2640,
ΥΤΒ 5342

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

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Β40 ΙΤΥ 2640,
ΥΤΒ 5342

Β41 ΙΟΥ 3973,
ΒΙΝ 8933

Β50 ΙΟΥ 3973,
ΒΙΝ 8933

Β35 ΒΙΡ 1280,
ΒΙΝ 8001

8 ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ,ΜΙΧΑΗΛ
Β50 ΒΙΡ 1312,

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

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
Β40 ΒΙΡ 1312,

ΙΜΡ 6435

14 ΠΑΠΑΝΕΣΤΗΣ Α
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

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

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Β39 ΙΤΥ 2447

Β35 ΙΤΥ 2447

Β42 ΧΑΑ 2530

Β46 ΧΑΥ 1860

Β49 ΙΤΥ 2447

Β51 ΧΑΑ 2530

Β52 ΧΑΧ 1414

Β1 ΧΑΧ 1414

19

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

Β24 ΧΑΡ 7888

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

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

Β26 ΙΝΚ 6688

Β11 ΧΑΡ 6085

Β9 ΧΑΑ 1366

Β20 ΧΑΧ 1707

3. Εγκρίνει την αποστολή της παρούσας απόφασής μας , κατ’ εφαρμογή της 1395/2020
απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), στην γνωμοδοτική
Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών
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μεταφοράς μαθητών, προκειμένου να προχωρήσει στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς
του οικονομικού φορέα «ΠΕΡΛΕΠΕ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», για το τμήμα με κωδικό Β14,
η οποία κατατέθηκε κατά την διαγωνιστική διαδικασία της 02/2020 με αρ. πρωτ. 142832/4292/20-
07-2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ»
στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
«Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης
χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-
2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 3.616.736,71 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος:
95200), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5.2.2. της ανωτέρω Διακήρυξης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η 1083/01-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1601

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση Πρακτικού 8ου της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού
μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών των δημοσίων σχολικών
μονάδων Α΄/θμιας και 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. 240216/7161/17-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Για το εν λόγω θέμα τα μέλη ζήτησαν περισσότερες πληροφορίες από την κα Σωτηρίου η οποία
έκανε μια εμπεριστατωμένη ενημέρωση.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Πρόκειται για ένταξη νέων φορέων στο σύστημα …… Προβλέπεται από
τον νόμο…. Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Ο κ. Δούρος ψήφισε λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ. 8/12-11-2020 Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού
διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών των
δημοσίων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023.

2.Αποδέχεται τις αιτήσεις συμμετοχής των οικονομικών φορέων «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», «ΡΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» και «ΛΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ»,
σύμφωνα με το σκεπτικό του 8ου Πρακτικού και τον κάτωθι πίνακα, και εγκρίνει την ένταξη τους
στο αντίστοιχο μητρώο .

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Δ.Σ.Α.

Α/
Α Οικονομικός Φορέας

Αριθμός
απάντησ

ης

Ημερομηνία και
ώρα απάντησης

Κατηγορία
(Μεταφορι
κό μέσο)

Παρατηρήσεις

1
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

196482 05/11/2020
18:25:13 Δ Ικανοποιούνται τα

κριτήρια επιλογής
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2 ΡΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 198066 10/11/2020

17:37:43 Δ
Ικανοποιούνται τα
κριτήρια επιλογής

3 ΛΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 198218 11/11/2020

07:47:36 Β
Ικανοποιούνται τα
κριτήρια επιλογής

Όπου οι κατηγορίες υπηρεσιών μεταφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 96276/2990/27-05-
2020 Διακήρυξη «Μεταφορά Μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη
2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», είναι:
Α. Λεωφορείο, άνω των 20 θέσεων καθήμενων στις υπεραστικές γραμμές ή άνω των 50 θέσεων
συνολικά στις αστικές γραμμές.
Β. Μικρό Λεωφορείο, από 12 έως 20 θέσεων καθήμενων στις υπεραστικές γραμμές ή έως 50
θέσεων συνολικά στις αστικές γραμμές.
Γ. Επιβατικό Όχημα Δημοσίας Χρήσης έως 8 θέσεις για Ε.Δ.Χ.-ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Δ. Επιβατικό Όχημα Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) έως 4 θέσεις για Ε.Δ.Χ-ΤΑΞΙ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1602

ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση του πρακτικού 1.4 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με την αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του
οικονομικού φορέα «ΚΟΛΛΙΑ ΣΑΒΒΑ», κατ’ εφαρμογή της 1247/2020 απόφασης της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και των διατάξεων του άρθρου 367 του
Ν.4412/2016, σχετικά με την 01/2020 με αρ. πρωτ. 141536/4255/17-07-2020 πρόσκλησης για
την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-
05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των
δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με
την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 2.638.075,05 € συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 242160/7211/17-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Πρόκειται για διορθώσεις που επιβάλλονται μετά τις αποφάσεις της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)….Για αυτό δεν έχουμε αντίρρηση…..
Διερωτόμαστε, όμως, για το πως εξηγεί την διαφαινόμενη πολυπλοκότητα της διαδικασία η
Περιφερειακή Αρχή…. Πως την αιτιολογεί.”

Η κα Μπατζελή ψήφισε λευκό επισημαίνοντας ότι “ο αποκλεισμός υποψηφίου λόγω
συμπλήρωσης στοιχείων στην οικονομική συμμετοχή και όχι στο φάκελο τεχνικών προσφορών
δεν μπορεί να αποτελεί λόγο αποκλεισμού.”

Ο κ. Δούρος ψήφισε λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1.4/05-11-2020 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού
και Αξιολόγησης Προσφορών που αφορά τον έλεγχο της Οικονομικής Προσφοράς του
οικονομικού φορέα Κόλλια Σάββα, σε συνέχεια της 1368/20-10-2020 (αρ. πρακτικού 38ο , ΑΔΑ :
Ψ82Φ7ΛΗ-ΕΤ6) απόφασής μας και κατ’ εφαρμογή της 1247/2020 απόφασης της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και των διατάξεων του άρθρου 367 του Ν.4412/2016, της
01/2020 με αρ. πρωτ. 141536/4255/17-07-2020 Πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για
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την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296
2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων
Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για
τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού
προϋπολογισμού 2.638.075,05 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων
προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 95058).
2. Απορρίπτει την οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα Σάββα Κόλλια, για τους λόγους
που αναφέρονται, στο πρακτικό 1.4/05-11-2020 , της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα , καθώς αυτή δεν υπεβλήθη με τις
απαιτήσεις και τους όρους της διακήρυξης

Α/
Α
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Μ
Ο
Σ

ΠΡ
Ο
ΣΦ

Ο
ΡΑ

Σ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΤΜ
ΗΜ

Α

ΑΡ
ΙΘ
Μ
Ο
Σ

ΚΥ
ΚΛ

Ο
Φ
.

ΤΙ
Μ
Η

ΕΚ
ΠΤ

Ω
ΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 4 ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ,
ΜΙΧΑΗΛ Α16 ΒΙΝ8304 137,75 € 50,00%

Η Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 1.3.2.1 της 01/2020
πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 141536/4255/17-07-
2020 σχετικά με το χρόνο ισχύος της προσφοράς
δεν έχει υποβληθεί στον ηλεκτρονικό φάκελο της
οικονομικής προσφοράς αλλά στον ηλεκτρονικό
φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής –
τεχνικής προσφοράς.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ καθώς σύμφωνα με την παρ.
1.4.2 α της 01/2020 πρόσκλησης με αρ. πρωτ.
141536/4255/17-07-2020, δεν έχει υποβληθεί με
τον τρόπο και περιεχόμενο που ορίζεται στις
παραγράφους 1.3 (Περιεχόμενο φακέλων
προσφορών), 1.4.1 (Χρόνος ισχύος προσφορών)
και 2.1 (Ηλεκτρονική Αποσφράγιση Προσφορών).

Κατά τα λοιπά ισχύει η 1082/01-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1603

ΘΕΜΑ 37ο:Έγκριση α) κήρυξης αναδόχων ως έκπτωτων και β) παρακράτησης εγγυητικών
επιστολών συμμετοχής των έκπτωτων αναδόχων” της με αρ. πρωτ.: 261172/7411/12-11-2018
(ΑΔΑΜ 18PRΟC003986259) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διενέργεια
Διαπραγμάτευσης στις 23/11/2018 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της ΠΕ
Ευβοίας , με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή , των σχολικών ετών 2018-2019 και
2019-2020.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 243274/7245/17-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Δεν ήλθαν κάποιοι οδηγοί ταξί να υπογράψουν σύμβαση και τους
βγάζουμε έκπτωτους……
Δεν χρησιμοποιούμε, όμως, τους επόμενους μειοδότες των δρομολόγιων αυτών γιατί η σύμβαση
τους θα έληγε στις 31/8/2020….
Διερωτόμαστε πως αξιολογείται αυτή η εικόνα από τους ασκούντες διοίκηση….. Υπάρχει σοβαρή
δυσκολία στην παρακολούθηση της κατάστασης και τον έλεγχο.
Δεν έχουμε αντίρρηση….”

Μετά την ενημέρωση που έγινε από την κα Σωτηρίου.
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Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς ψήφισαν λευκό.

Η κα Μπατζελή δήλωσε: “Καταψηφίζουμε την εισήγηση διότι θέλουμε να δώσουμε ένα σαφές
μήνυμα το οποίο είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι μπορεί να το μεταφέρει η κα Σωτηρίου, για να
μπουν σε νέες αρχές οι διαδικασίες για τα μαθητικά δρομολόγια ”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Κηρύσσει τους Κρινή Ιωάννη(κωδ. δρομ. 970 «Βίταλα – Γέφυρα Σκοτεινής & επιστρ.») ,
Τόλια Δημήτριο (κωδ. δρομ. 503 «Μεσοχώρια- Ραπταίοι (Μόνο Πρωϊ)»), Καραγκούνη
Παναγιώτη(κωδ. δρομ. 460 «Κοκκινομηλιά – Ιστιαία & επιστρ. -1») και Σμπιλίρη Γεώργιο
(κωδ. δρομ. 916 «Αγ. Ιωάννης- Αλιβέρι & επιστρ.»), αναδόχων 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 ΠΕ Ευβοίας , με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή , των
σχολικών ετών 2018-2019 και 2019-2020 ως έκπτωτους λόγω μη προσέλευσης έως και
την 05/06/2020 για κατάθεση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της παραγράφου
2.2.9.2. της με αρ. πρωτ.: 261172/7411/12-11-2018 (ΑΔΑΜ 18PRΟC003986259) Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διενέργεια Διαπραγμάτευσης στις 23/11/2018 για την ανάθεση
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της ΠΕ Ευβοίας , με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη
τιμή , των σχολικών ετών 2018-2019 και 2019-2020 και των εγγυητικών επιστολών καλής
εκτέλεσης προκειμένου να υπογραφεί η σχετική σύμβαση έως 31-08-2020.

2.Εγκρίνει την κατάπτωση των κάτωθι γραμμάτιων συστάσεως παρακαταθήκης που
κατατέθηκαν ως εγγυητικές επιστολές συμμετοχής υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής λόγω μη
προσέλευσης των αναδόχων σε υπογραφή σύμβασης μετά από έγγραφη ειδοποίηση και
κήρυξης αυτών ως έκπτωτων:

α) Το αρ. 1889/16-11-2018 γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Γραφείου
Παρακαταθηκών Χαλκίδας-263 ποσού 68,18 ευρώ του ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

β) Το αρ. 83/16-11-2018 γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Γραφείου
Παρακαταθηκών Κύμης - 153 ποσού 22,24 ευρώ του ΚΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗ.

γ) Το αρ. 1872/15-11-2018 γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Γραφείου
Παρακαταθηκών Χαλκίδας-263 ποσού 42,13 ευρώ του ΣΜΠΙΛΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
δ) Το αρ. 1890/16-11-2018 γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Γραφείου

Παρακαταθηκών Χαλκίδας-263 ποσού 14,03 ευρώ του ΤΟΛΙΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1604

ΘΕΜΑ 38ο:Έγκριση των υπ’ αριθμ. 22, 23 & 25 πρακτικών της επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων
Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας
για τα έτη: 2020-2021/2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 140.704.20€ άνευ ΦΠΑ,
συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού
Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ - (Αριθμ. 4ης Πρόσκλησης Οικονομικών
Προσφορών 220805/6709/02-10-2020).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 243697/7249/17-11-
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. Χρονάς ανέφερε: “Επισημαίνουμε :
1. Την σημαντική καθυστέρηση στην ανάδειξη των μειοδοτών.
2. Τα προβλήματα που δημιουργεί η προσδιορισμένη έδρα των ταξί…..

Η εισήγηση είναι λογική…. Δεν έχουμε αντίρρηση.”
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Η κα Μπατζελή και οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς ψήφισαν λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει τα υπ’ αριθμ. 22/06-10-2020, 23/10-11-2020 & 25/16-11-2020 πρακτικά της
επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την
ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας για τα έτη: 2020-2021/2021-2022», που αφορούν στον έλεγχο της οικονομικής και
τεχνικής προσφοράς των υποψήφιων αναδόχων.

2. Απορρίπτει μερικώς τις προσφορές των κάτωθι οικονομικών φορέων για τα συγκεκριμένα
δρομολόγια, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό του πρακτικού 22.

α/α Προμηθευτής Δρομολόγιο Παρατηρήσεις

1 ΜΑΝΩΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΕΟ 24 & ΝΕΟ 25
ΜΑΡΙΝΙ & ΜΕΛΙΣΣΙΑ-

ΣΤΥΛΙΔΑ

Δεν διαθέτει την απαιτούμενη έδρα

όπως προβλέπεται στη ΚΥΑ50025/18

ΕΔΡΑ
ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ

2 ΠΑΠΑΔΑΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΕΟ 25

ΜΑΡΙΝΙ-ΣΤΥΛΙΔΑ

Το λεωφορείο που έχει δηλωθεί ότι θα

εκτελέσει το δρομολόγιο ΝΕΟ 25 είναι

το ίδιο που εκτελεί ακόμη τρία

δρομολόγια, που του έχουν ανατεθεί

από προηγούμενες διαγωνιστικές

διαδικασίες και στην τεχνική του

προσφορά δεν δηλώνει στο ωρολόγιο

πρόγραμμα πως θα εκτελεί τα

δρομολόγια

3 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΗΣ

ΝΕΟ 33
ΓΑΛΑΝΕΙΑΚΑ ΛΑΜΙΑΣ-

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΑΜΙΑΣ

Στο Ευρωπαϊκό έντυπο που έχει

καταθέσει στις 22/06/2020 και

εγκρίθηκε η συμμετοχή του στο ΔΣΑ

της ΠΕ Φθιώτιδας, αναφέρει ότι θα

συμμετέχει στις κατηγορίες Α

λεωφορείο και Β μικρό λεωφορείο,

άρα δεν μπορεί να συμμετάσχει στην

κατηγορία για τα ταξί
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4 ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΝΕΟ 33
ΓΑΛΑΝΕΙΑΚΑ ΛΑΜΙΑΣ-

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΑΜΙΑΣ

Δεν διαθέτει την απαιτούμενη έδρα

όπως προβλέπεται στη ΚΥΑ50025/18

ΕΔΡΑ
ΔΟΜΟΚΟΣ

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

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ανευ φπα)

-ΝΕΟ 22- Χ. ΚΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 21% 6.030,00€

-ΝΕΟ 23- ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΗΣ
21%

6.912,00€

-ΝΕΟ 24- ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15% 8.902,80€

-ΝΕΟ 25-
ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

19% 8.956,80€

- ΝΕΟ
26-

ΜΠΕΛΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΛΟΣ 1% 3.394,80€

-ΝΕΟ 27- ΦΟΡΤΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1% 6.325,20€

-ΝΕΟ 28- ΑΥΓΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 1% 10.965,60€

-ΝΕΟ 29- ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1% 7.858,80€

-ΝΕΟ 30- ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1% 15.267,60€

-ΝΕΟ 31- ΚΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1% 5.428,80€

-ΝΕΟ 32- ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1% 10.904,40€

-ΝΕΟ 33- ΚΑΚΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16% 8.031,60€

4. Αναδεικνύει ως προσωρινούς αναδόχους για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς
Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του
άρθρου 33 του Ν. 4713/2020, μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την υπογραφή των
οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι τις 30.6.2021, στα πλαίσια εφαρμογής του
Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) από τη Π.Ε. Φθιώτιδας με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την
«ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ » και της με αρ. πρωτ. 200037/6011/29-09-2020 Αριθμ. 4ης
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Πρόσκλησης Οικονομικών Προσφορών 220805/6709/02-10-2020), όπως απεικονίζονται στον
κάτωθι πίνακα:

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ανευ φπα)

-ΝΕΟ 22- Χ. ΚΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 21% 6.030,00€

-ΝΕΟ 23- ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΗΣ
21%

6.912,00€

-ΝΕΟ 24- ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15% 8.902,80€

-ΝΕΟ 25-
ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

19% 8.956,80€

- ΝΕΟ
26-

ΜΠΕΛΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΛΟΣ 1% 3.394,80€

-ΝΕΟ 27- ΦΟΡΤΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1% 6.325,20€

-ΝΕΟ 28- ΑΥΓΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 1% 10.965,60€

-ΝΕΟ 29- ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1% 7.858,80€

-ΝΕΟ 30- ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1% 15.267,60€

-ΝΕΟ 31- ΚΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1% 5.428,80€

-ΝΕΟ 32- ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1% 10.904,40€

-ΝΕΟ 33- ΚΑΚΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16% 8.031,60€

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1605

ΘΕΜΑ 39ο:Έγκριση του πρώτου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης
Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά την 4η
Πρόσκληση για τον διαγωνισμό με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών(ΔΣΑ), με τη
χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας
Π.Ε.Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη: 2020-21, 2021-2022 και 2022-2023.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.244476/4176/18-
11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τους συμβολισμούς των δρομολογίων
στην εισήγηση…… ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την Ψηφοφορία.”

Η κα Μπατζελή και οι κ.κ. Δούρος ,Σιαλμάς και Αναγνωστάκης ψήφισαν λευκό.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/13-11-2020 Πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής
Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον
αφορά την 4η Πρόσκληση για τον διαγωνισμό με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος
Αγορών(ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη: 2020-21, 2021-2022 και 2022-2023.

2. Αναδεικνύει ως προσωρινούς μειοδότες τους κάτωθι ανά Τμήμα-δρομολόγιο
Α/Α Οικονομικός φορέας Τμήμα-Δρομολόγιο Τιμή μονάδος

άνευ ΦΠΑ €

1. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΤΜΗΜΑ 1 (ΔΕ31ΤΑ)
22,83

2. ΜΑΝΤΖΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ 2(ΔΕ32ΤΑ) 59,84

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1606

ΘΕΜΑ 40ο:Τροποποιήσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για τη μεταφορά μαθητών
σχολικού έτους 2020-21, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας με τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 245561/4188/19-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Οι τροποποιήσεις φαίνονται λογικές…. Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Ο κ. Δούρος ψήφισε λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τις παρακάτω τροποποιήσεις δρομολογίων της Ομάδας 2 του αριθμ. οικ.
103716/1702/04-06-2020 (20PRO006833901 2020-06-09) Διαγωνισμού μέσω Δ.Σ.Α.:

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

ΟΜΑΔΑ 2 - Δρομολόγια με λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης σχ.
μονάδων χωρικής αρμοδιότητας Δ. Δελφών.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ: ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.): 1,342.22€

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕ07ΛΕ: "ΚΙΡΡΑ-ΙΤΕΑ, με επιστροφή",
με αύξηση του ημερήσιου κόστους

Το δρομολόγιο αυτό, που εξυπηρετεί τη μεταφορά 50 μαθητών που διαμένουν στην
κοινότητα Κίρρας, στο Γυμνάσιο Ιτέας, τροποποιείται με την προσθήκη μιας επιπλέον διπλής
διαδρομής, με ίδια αφετηρία και τέρμα, με ημερήσιο κόστος το 48,1% της αξίας του κανονικού
δρομολογίου (ήτοι 48,1% x 52,01€ = 25,02 €, με βάση το -6- σχετικό έγγραφο), για την
εξυπηρέτηση της μεταφοράς άλλων 35 μαθητών του ΓΕ.Λ. Ιτέας από την ίδια περιοχή.

Η τροποποίηση αυτή θα επιφέρει αύξηση του συνολικού κόστους του δρομολογίου
κατά 48,1% του αρχικού (ήτοι 25,02€), κάνοντας χρήση της προαίρεσης της Ομάδας 2.
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Έτσι, το τροποποιημένο δρομολόγιο ΔΕ07ΛΕΤΡ, θα αποτελείται από δυο διπλές
διαδρομές, ως εξής:

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕ04ΛΕ: "ΑΜΦΙΣΣΑ-ΣΕΡΝΙΚΑΚΙ-ΚΙΡΡΑ-ΙΤΕΑ-
ΓΑΛΑΞΙΔΙ-ΠΑΡ. ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ", με μείωση του ημερήσιου κόστους

Το δρομολόγιο αυτό επιστρέφει το μεσημέρι μαθητές του Μουσικού Σχ. Άμφισσας στον
τόπο κατοικίας τους. Με τις επικαιροποιημένες καταστάσεις που μας απέστειλε η σχολική
μονάδα, δεν υπάρχει πλέον εγγραφή μαθητή από την κοινότητα Τολοφώνας κι ως εκ τούτου το
δρομολόγιο θα σταματά στο Γαλαξίδι.

Έτσι έχουμε μείωση της χλμ. απόστασης της διαδρομής κατά 24,1 χλμ. και
συνακόλουθα μείωση του ημερήσιου κόστους του δρομολογίου κατά 55,57€ ( 147,49€
αρχικό κόστος- 91,92€ τελικό κόστος).
Επομένως το τροποποιημένο δρομολόγιο θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
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Οι ανωτέρω τροποποιήσεις ισχύουν για το σχολικό έτος 2020-21 και τα δρομολόγια
δύναται να επανέλθουν στην αρχική τους μορφή εφόσον εξαλειφθούν οι λόγοι που τα
τροποποίησαν.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1607

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 41ο:Έγκριση 7ης Τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 238510/7137/16-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Οι τροποποιήσεις του Προϋπολογισμού είναι ενδεικτικές της
συνεχιζόμενης υποχρηματοδότησης και του ακανόνιστου ρυθμού υλοποίησης του….
Γίνονται αναγκαίες για να αντιμετωπίσουν οι Περιφέρειες ακόμη και τα λειτουργικά έξοδα….
Και με αυτό τον τρόπο χρηματοδότησης των Περιφερειών ενισχύεται ο έλεγχος τους από την
κυβέρνηση και περιορίζεται η δυνατότητα τους για σημαντικές επιλογές που ενδεχόμενα
χρειάζεται ο λαός και ο τόπος.
Η αποδοχή από μέρους σας αυτού του είδους της διαχείρισης σημαίνει συμφωνία με την
περιοριστική, αντιλαϊκή πολιτική των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων….. Σημαίνει υλοποίηση
πολιτικών που δεν εξυπηρετούν τον λαό και τις ανάγκες του.
Σε αυτή την λογική και από θέση αρχών εκφράζουμε την κατηγορηματική μας διαφωνία.

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Οι κ.κ. Δούρος και Αναγνωστάκης ψήφισαν λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την 7η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1608
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ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 42ο: Α «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή
παροχή υπηρεσιών, έτους 2020».

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

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.242733/4144/17-
11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “ΟΧΙ……….. στην δαπάνη 12.300 ευρώ την Υλοποίηση Συνοδευτικού
Μέτρου «Συμβουλευτική Εργασιακής Ένταξης» για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Φωκίδας»
του προγράμματος ΤΕΒΑ, που δεν θεωρούμε αναγκαίο.ΝΑΙ…………στα υπόλοιπα.”

Η κα Μπατζελή και οι κ.κ. Δούρος και Αναγνωστάκης ψήφισαν λευκό στην κατηγορία Β4 σε
όλα τα υπόλοιπα ψήφισαν θετικά.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

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:

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

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

Η δαπάνη αφορά
τον έλεγχο και τη

έκδοση
πιστοποιητικού για
την λειτουργιά των
ανελκυστήρων στο
διοικητήριο της Π.Ε.

Φωκίδας από
αρμόδιο φορέα

πιστοποιήσεων. Το
αρθμ. πρωτ.

242797/4145/17.11.
2020 πρωτογενές
αίτημα της Δ/νσης

Διοικητικού-
Οικονομικού

02.04.073.0899.01
Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

620,00 74.504,00 68.352,54 5.531,46

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
620,00 74.504,00 68.352,54 5.531,46

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

ΑΔΑ: 9Ι447ΛΗ-ΟΑ5



93/98

2.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
εξόδων και
δαπανών του
προγράμματος

«ΔΙΚΤΥΟ
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΣΗΣ
(ΔΙΓΕΛΠ)» του

έργου
2020ΣΕ08220002
της ΣΑΕ 082/2 του

Υπουργείου
Αγροτικής

Ανάπτυξης και
Τροφίμων Το αρθμ.

πρωτ.
242833/3683/17.11.
2020 πρωτογενές
αίτημα της Δ/νσης

Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής

02.04.071.9473.01 Υπουργείου
Γεωργίας 8.640,00 8.640,00 0,00 0,00

3.

Η δαπάνη αφορά
την πληρωμή
εξόδων και
δαπανών του
προγράμματος

«ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ

ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 112

«ΝΕΟΙ
ΓΕΩΡΓΟΙ»ΠΡΟΣΚΛ
ΗΣΗ 2014 ΤΟΥ ΠΑΑ
2007-2013 » του

έργου
2018ΣΕ08220001
της ΣΑΕ 082/2 του

Υπουργείου
Αγροτικής

Ανάπτυξης και
Τροφίμων Το αρθμ.

πρωτ.
242836/3684/17.11.
2020 πρωτογενές
αίτημα της Δ/νσης

Αγροτικής
Οικονομίας και
Κτηνιατρικής

02.04.071.9473.01 Υπουργείου
Γεωργίας 350,00 350,00 0,00 0,00

4.

Η δαπάνη αφορά
την

«Υλοποίηση
Συνοδευτικού

Μέτρου
«Συμβουλευτική
Εργασιακής

Ένταξης» για την
Κοινωνική

Σύμπραξη Π.Ε.
Φωκίδας» του
προγράμματος
ΤΕΒΑ Το αρθμ.

πρωτ.
278/237650/10.11.2
020 πρωτογενές
αίτημα της Γενικής
Δ/νσης Δημόσιας
Υγείας και Κοιν.
Μέριμνάς ( ΑΔΑΜ:
20REQ007618634

2020-11-10).

02.04.071.9475.01

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ
ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛ
ΙΣΕΩΝ

12.369,00 127.497,42 91.160,00 23.968,42
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1609

ΘΕΜΑ 43ο:΄Εγκριση Εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας
073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών
του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020 , Π.Ε.
Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 237187/7106/10-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

Χρηματοδότηση:
ΤΕΒΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
21.359,42 136.487,42 91.160,00 23.968,42

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Επιστροφή παραβόλου στoν
Koύκουζα Δημήτριο του
Παρασκευά λόγω μη
ολοκλήρωσης της
μεταβίβασης του οχήματος.
Έγγραφο 181790/17908/09-
09-2020 της Δ/νσης
Μεταφορών & Επικοινωνιών
της ΠΕ Εύβοιας

02.02.071.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων 135,00

2

Επιστροφή παραβόλου στην
Καλτσά Βασιλική του
Παντελή λόγω μη χρήσης.
Έγγραφο 189567/18934/24-
09-2020 της Δ/νσης
Μεταφορών & Επικοινωνιών
της ΠΕ Εύβοιας

02.02.071.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

280,00

3

Επιστροφή παραβόλου στον
δικαιούχο
Κ.&Β.ΚΟΝΤΖΙΝΟΣ ΕΕ
λόγω μη ολοκλήρωσης της
μεταβίβασης του οχήματος .
Έγγραφο 268046/31208/27-
10-2020 της Δ/νσης
Μεταφορών & Επικοινωνιών
της ΠΕ Εύβοιας

02.02.071.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

75,00

4

Επιστροφή παραβόλου στoν
Kώτσαρη Γεώργιο του
Αποστόλου λόγω μη
ολοκλήρωσης της Λοιπές

30,00

ΑΔΑ: 9Ι447ΛΗ-ΟΑ5
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1610

ΘΕΜΑ 44ο: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. 241367/6228/17-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.
ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΚΕ
ΚΡΙΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2020

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν ΠΟΣΟ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Επιστροφή χρηματικού
ποσού στον ΔΟΥΓΕΓΚΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟ , επειδή η
καταγγελία ευσταθούσε ,
σύμφωνα με τον
Ν.3982/2011, την ΚΥΑ
14684/914/Φ.15 και το
έγγραφο της Δ/νσης
Ανάπτυξης 4201/11-11-
20.

02.05.073.3199.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

100,00 8.569,00 4.569,82 3.999,18

μεταβίβασης του οχήματος.
Έγγραφο 286048/33187/27-
10-2020 της Δ/νσης
Μεταφορών & Επικοινωνιών
της ΠΕ Εύβοιας

02.02.071.3199.
01

επιστροφές
εσόδων

5

Επιστροφή παραβόλου στoν
δικαιούχο MARKU GJERGJ
του COL λόγω μη
ολοκλήρωσης της
μεταβίβασης του οχήματος.
Έγγραφο 221457/25668/27-
10-2020 της Δ/νσης
Μεταφορών & Επικοινωνιών
της ΠΕ Εύβοιας

02.02.071.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

39,00

6

Επιστροφή παραβόλου στoν
δικαιούχο Αντωνίου Άγγελο
του Αθανασίου λόγω μη
ολοκλήρωσης της
μεταβίβασης του οχήματος.
Έγγραφο 259078/30169/27-
10-2020 της Δ/νσης
Μεταφορών & Επικοινωνιών
της ΠΕ Εύβοιας

02.02.071.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων 135,00 4.955,00 2.638,00 1623,00

ΣΥΝΟΛΟ 694,00 4.955,00 2.638,00 1623,00

ΑΔΑ: 9Ι447ΛΗ-ΟΑ5
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2

Επιστροφή χρηματικού
ποσού στη ΚΕRAKOLL
ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ
ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ε.Π.Ε
σύμφωνα με το ατομικό
φύλλο εκπτωσης
μείωσης του προστίμου
με αρ.5935/20-12-2007,
με την αρ. Α 168/2018
απόφαση του
Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς
και σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.3199.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

1.540,00 8.569,00 4.669,82 3.899,18

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 1.640,00 8.569,00 4.669,82 3.899,18 2000,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1611

ΘΕΜΑ 45ο:Α)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ
Φθιώτιδας, έτους 2020.
Β)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή
υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2020.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 243549/7246/17-11-
2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού -Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

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

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
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
εκπροσώπηση της Π.Σ.Ε.
στο Πταισματοδικείο
Λαμίας (σχετικά με την
μηνυτήρια αναφορά του
Ευθυμίου Σαμαρά, στα
πλαίσια της ποινικής
διαδικασίας για την
υπεράσπιση των
υπαλλήλων της)

Έγγραφο 243151/1000/17-
11-2020 Νομική Υπηρεσία
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

529,48 130.000,00 94.951,12 35.048,88
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Β) Εγκρίνει εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες , προμήθειες, εργασίες,παροχή υπηρεσιών,
Π.Ε. Φθιώτιδας (ειδικός φορέας 071), που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό
Έτος 2020 , ως κατωτέρω:

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1612

2

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της Π.Σ.Ε.
στο Πταισματοδικείο
Λαμίας (σχετικά με την
μηνυτήρια αναφορά της
Βασιλικής Σαμαρά, στα
πλαίσια της ποινικής
διαδικασίας για την
υπεράσπιση των
υπαλλήλων της)

Έγγραφο 243075/999/17-
11-2020 Νομική Υπηρεσία
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

529,48 130.000,00 95.480,06 34.519,40

3

Δαπάνη διορισμού
δικηγόρου για
εκπροσώπηση της Π.Σ.Ε.
στο Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά (σχετικά με την
αγωγή του Φωτίου
Ζορμπά)

Έγγραφο 124579/566/17-
11-2020 Νομική Υπηρεσία
Π.Σ.Ε.

02.01.073.0871.
01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

913,88 130.000,00 95.979,54 34.020,46

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 1.972,84

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 “Συντήρηση
επαρχιακής οδού 1
(Κομποτάδες, Μεξιάτες,
Λουτρα Υπάτης,
Αργυροχώρι, Αμαλώτα) €

Έγγραφο 162274/9236/13-
8-2020 Δ/νσης Τεχνικών
Έργων ΠΣΕ.

ΑΔΑΜ: 20REQ007177719
2020-08-13

02.01.071.9771.
01

Εκτέλεση
συγκοινωνιακών

έργων.
150.000,00 2.983.149,39 2.714.163,87 268.985,52

2

Δαπάνη για το έργο
“Κατασκευή οδού
σύνδεσης ΠΑΘΕ -
πορθμείο Γλύφας τμ. Από
χθ. 8+120 έως χθ.
11+627,25”.

Έγγραφο
199161/11827/28-09-2020
Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού.

ΑΔΑΜ:
20REQ0077386669 2020-
09-29

02.01.071.9771.
01

Εκτέλεση
συγκοινωνιακών

έργων.
112.644.71 2.983.149,39 2.864163.87 118.985.52

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 262.644,71
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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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φάνης Σπανός Αριστείδης Τασιός Ελένη Παναγιώτου

Δημήτριος Βουρδάνος

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Μαρία Αναγνώστου

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Κατερίνα Μπατζελή

Αναστάσιος Χρονάς
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