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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
της 20ης Απριλίου 2021
Αριθμός Πρακτικού 16

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος
- Λαμία), σήμερα 20 Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με τηλεδιάσκεψη, μέσω της
εφαρμογής “e-presence”, συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, που
συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 200/1-09-2019 σε ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: 69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ)
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας,προεδρεύοντος του κ. Αριστείδη
Τασιού, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 1690/30-
09-2019 απόφασή της (ΑΔΑ: ΨΩΦΨ7ΛΗ-Ι4Η).Δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.)78181/621/16-04-2021
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. 15/13-04-2021 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή μη ενδίκoυ μέσου (αναίρεσης) κατά της αριθμ. Α46/2021 απόφασης του Γ΄
Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση α) της διενέργειας συνοπτικού, μειοδοτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την
“Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αναλυτικών οργάνων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με
τίτλο «OPEn-air laboRAtories for Nature baseD solUtions to Manage environmental risks» το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “HORIZON 2020”, συνολικού προϋπολογισμού 63.872,40€ με
ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα και β) των όρων της σχετικής
διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση πρακτικών (Συνεδρίασης 1 και Συνεδρίασης 2) της επιτροπής διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια σάκων ψυχρής ασφάλτου για τα έτη 2020-
2021»προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ (Διακήρυξη με αρ. πρωτ. 273093/7935/22-12-2020,
ΑΔΑΜ: 20PROC007907108) Π.Ε. Εύβοιας.
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ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση: α) πρακτικού αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διεθνούς
ανοικτού διαγωνισμού για «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες του οδικού δικτύου
της Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2021-2022»προϋπολογισμού 360.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ και β) κατακύρωση του έργου.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση: α) πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της ΠΕΒ για δύο
έτη»προϋπολογισμού 188.092,82 €με ΦΠΑ και β) κατακύρωση του διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 7ο:Τροποποίηση - συμπλήρωση της με αριθμ. 1526 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (αριθμ. 42/17-11-2020 πρακτικό) σχετικά με
την έγκριση χρήσης κινητής τηλεφωνίας σε Προϊσταμένους οργανικών μονάδων.

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Παροχή
υπηρεσιών συμβούλου σχετικά με την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
(Σ.Φ.Η.Ο.) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ με
κριτήριο κατακύρωσης με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής (Αριθμ. Διακήρυξης
1/63754/2287/31-3-2021).

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών εργασιών, ετήσιων
συνδρομών και παροχής υπηρεσιών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και υλοποίησης
έργων από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021 της
Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073)
για δαπάνες,προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2021,Π.Ε.
Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού
Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
έτους 2021, Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 12ο:Α)& Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2021 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών,και έξοδα
μετακίνησης των υπαλλήλων ,ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2021».
Γ)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού
έτους 2021 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ
Φθιώτιδας, έτους 2021».

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2021, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και του Δήμου Μακρακώμης για το ενταγμένο έργο στο Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας έτους 2021 με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός
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μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για το έργο της
ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «Εμπλουτισμός της Μόνιμης Έκθεσης (Αίθουσα Α) του Αρχαιολογικού
Μουσείου Λαμίας» και ΚΕ 2018ΕΠΟ6600094, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή
της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση δαπάνης για την αποπληρωμή των δικαιούχων της απαλλοτρίωσης του
έργου «Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33) – (συνέχιση)».

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ανάθεσης της μελέτης: «Μελέτη αποκατάστασης από θαλάσσια διάβρωση
της παραλίας Αγ. Αποστόλων»Π.Ε. Εύβοιας, συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 59.152,67 €
(χωρίς ΦΠΑ) (ή 73.349,30 € με ΦΠΑ).

ΘΕΜΑ 18ο:Δημοπράτηση του έργου: «Άρση προσάμμωσης εισόδου λιμένος
Καρύστου»προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ» της Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 19ο:¨Έγκριση όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου:«Συντήρηση και αποκατάσταση
οδοστρώματος και τεχνικών έργων στις εθνικές οδούς 27 και 48 και στις επαρχιακές οδούς 4,5 και
6» προϋπολογισμού: 3.700.000,00 €,Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση Πρακτικού I (Έλεγχος Δικαιολογητικών συμμετοχής) της επιτροπής διαδικασίας
διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ 2γ. Του Ν.4412/2016 για την ανάθεση εκπόνησης της
μελέτης :«Επείγουσες μελέτες βελτίωσης οδικού δικτύου Κρέντη Άγραφα(τμήμα Κρέντη –γέφυρα
Καρβασαρά) λόγω εκδήλωσης κατολισθητικών –γεωλογικών φαινομένων)» προεκτιμώμενης
αμοιβής: 140.000,00 € ( με Φ.Π.Α.) με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή (Απόφαση ΟΕ
1758/22-12-2020 Α.Π.48 ΑΔΑ:ΩΕΨΔ7ΛΗ-ΕΑΧ)Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδικού
δικτύου ΔΕ Κτημενίων & ΔΕ Φουρνά», Π.Ε. Ευρυτανίας προϋπολογισμού 900.000,00€ και
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών
και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών Νότιας Εύβοιας για τα έτη 2020 και 2021»
προϋπολογισμού 925.309,06 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών
στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας 2020» προϋπολογισμού 300.000,00 του έργου: “Συντήρηση
οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας”.

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και
ποταμών Βόρειας Εύβοιας για τα έτη 2020 και 2021»προϋπολογισμού 800.000,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κόμβος Δροσιάς Ν.Α.
Εύβοιας (Συνέχιση)» αναδόχου: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση εθνικού και
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επαρχιακού οδικού δικτύου Νότιας Εύβοιας για τα έτη 2018-2019» αναδόχου: ΚΟΡΟΖΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔΕ

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προσθήκη αιθουσών στο
Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αιδηψού» αναδόχου ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛ/ΚΗ
ΚΑΤΑΣΚ/ΚΗ ΜΕΛ/ΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπανών των εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση
2020 και 2021 Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2021», χρήση 2021
της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΘΕΜΑ 30ο: 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 31ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 74060/245/13-04-2021 (ΑΔΑ:ΨΓΕΞ7ΛΗ-ΞΧΕ) απόφασης του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας που αφορά έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(ΟΠΔ) οικονομικού έτους
2021.

ΘΕΜΑ 33ο:Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση της 5ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Π.Σ.Ε.

ΘΕΜΑ 35ο:Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, έως το Δ’ τρίμηνο 2020.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση δαπάνης πληρωμής επιδομάτων μεταφοράς μαθητών του άρθρου 3 της ΚΥΑ
50025/19-9-2018 για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020 του σχολικού έτους
2020 – 2021.

ΘΕΜΑ 37ο:Έγκριση του πρακτικού 4.3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης
Προσφορών, σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Αποδεικτικά
μέσα της 04/2020 με αρ. πρωτ. 147584/4385/24-07-2020 Πρόσκλησης για την κατηγορία Δ
«ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296
2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «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 7.256.787,76 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων
προαίρεσης». Α/Α Συστήματος: 95364
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ΘΕΜΑ 38ο:Έγκριση των πρακτικών 2.3.2 και 2.3.3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου – Αποδεικτικά μέσα της 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.

ΘΕΜΑ 39ο:Έγκριση του πρακτικού 6.3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης
Προσφορών, σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Αποδεικτικά
μέσα της 06/2020 με αρ. πρωτ. 212318/6403/13-10-2020 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 των άγονων δρομολογίων της 02/2020 με αρ.
πρωτ. 142832/4292/20-07-2020 πρόσκλησης «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών
μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας
Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ,
συνολικού προϋπολογισμού 229.616,11 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων
προαίρεσης.

ΘΕΜΑ 40ο:Έγκριση του πρακτικού 7.4 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης
Προσφορών της 07/2020 με αρ. πρωτ. 213747/6438/14-10-2020 Πρόσκλησης για την κατηγορία Δ
«ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296
2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) (Α/Α Συστήματος:
100304), σχετικά με την αντικατάσταση προσωρινού αναδόχου, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 41ο:Έγκριση του πρακτικού 10.1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης
Προσφορών της 10/2021 με αρ. πρωτ. 63541/1745/30-03-2021 πρόσκλησης για την υποβολή
προσφορών νέων δρομολογίων 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 91.413,42 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΘΕΜΑ 42ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 31 πρακτικού της επιτροπής και κατακύρωση του ηλεκτρονικού
ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού της αρ. πρωτ. 139891/4542/15-7-2020 1ηςΠρόσκλησης Υποβολής
Οικονομικών Προσφορών σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 10/94449/3454/5-5-2020 διακήρυξης για την
“Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για μεταφορά μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας
για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023”, προϋπολογισμού 12.863.805,46 € με
Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 32 πρακτικού της επιτροπής και κατακύρωση του
ηλεκτρονικού ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού της αρ. πρωτ. 189366/5773/16-9-2020 2ης
Πρόσκλησης Οικονομικών Προσφορών σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 10/94449/3454/5-5-2020
διακήρυξης για την “ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021, 2021-2022 &
2022-2023”, προϋπολογισμού 12.863.805,46 € με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 44ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 33 πρακτικού της επιτροπής και κατακύρωση του ηλεκτρονικού
ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού της αρ. πρωτ. 200037/6011/29-09-2020 3ης Πρόσκλησης
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Οικονομικών Προσφορών σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 10/94449/3454/5-5-2020 διακήρυξης για την
“Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για μεταφορά μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας
για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023”, προϋπολογισμού 12.863.805,46 € με
Φ.Π.Α..

ΘΕΜΑ 45ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 34 πρακτικού της επιτροπής και κατακύρωση του ηλεκτρονικού
ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού της αρ. πρωτ. 220805/6709/21-10-2020 4ης Πρόσκλησης
Οικονομικών Προσφορών σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 10/94449/3454/5-5-2020 διακήρυξης για την
“Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για μεταφορά μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας
για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023”, προϋπολογισμού 12.863.805,46 € με
Φ.Π.Α..

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

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου της επιτροπής, δέκα (10).
Δεδομένου ότι η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της

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

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1.Ο κ. Αντώνιος Βούλγαρης, Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης “Ελεύθερη Στερεά” μέσω
της εφαρμογής “e-presence”.
2.Η κα Ζωή Κολοβού Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας
Π.Σ.Ε.,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
2.Ο κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε.,μέσω της εφαρμογής “e-
presence”.
4.Η κα Αγλαΐα Μέγκου ,Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Φωκίδας,μέσω
της εφαρμογής “e-presence”.
5.Η κα Η κα Αδαμαντίνη Σωτηρίου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-
Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας ,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
6.Η κα Βασιλική Παλαιολόγου Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης
Διοικητικού-Οικονομικού Π.Σ.Ε. με φυσική παρουσία στο χώρο.

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

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

Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Αντιπρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Χρονά ο οποίος
ανέπτυξε τις κάτωθι δηλώσεις της Παράταξής του «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»:

ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Πολιτικές εξελίξεις.
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Α. Στον ορίζοντα του αγωνιστικού γιορτασμού της εργατικής πρωτομαγιάς έρχονται στην
επικαιρότητα λαϊκές διεκδικήσεις και αιτήματα που αφορούν :
• Τις αποκλειστικά δημόσιου χαρακτήρα υπηρεσίες υγείας, που έχουν χρόνια εγκαταλειφθεί
μια και οι πολιτικές των μέχρι σήμερα Κυβερνήσεων ιεραρχούσαν πρώτες και σημαντικότερες τις
επιδιώξεις του μεγάλου κεφαλαίου και των μονοπωλίων, προωθώντας την εμπορευματοποίηση της
υγείας…. Την ενίσχυση τους με το αναγκαίο προσωπικό…..Την προσαρμογή των αναγκαίων
μέτρων υγειονομικής προστασίας σε όσα χρειάζεται η εργατική λαϊκή οικογένεια.
• Την εκπαίδευση και το άνοιγμα των Ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με όρους που θα
εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία τους, χωρίς διοικητικά μέτρα, αστυνομοκρατία και καταστολή.
• Την αποτροπή νέων σκληρών αντεργατικών μέτρων, που ζητά η Ε.Ε και το μεγάλο
κεφάλαιο, σαν αναγκαία προϋπόθεση για την επιχορήγηση του πολυθρύλητου ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ….. που αναμένεται να ωφελήσει πρώτα και κύρια το
μεγάλο ιδιωτικό κεφάλαιο και την επιχειρηματικότητα του.
Β. Οι συναντήσεις στην Άγκυρα, ως συνέχεια των «διερευνητικών συνομιλιών» μεταξύ των δύο
Νατοϊκών συμμάχων, δεν μπορεί και δεν πρέπει να εφησυχάσουν τον λαό.
Έχει αποδειχθεί ότι οι ιμπεριαλιστικές αντιθέσεις …. Ο ανταγωνισμός και η οικονομική συνεργασία
των αστικών τάξεων δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα των δύο λαών, που πρέπει να
επαγρυπνούν.
Γ. Με αφορμή το άνοιγμα στις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προοπτικά στις πρωτοβάθμιας,
θεωρούμε πολιτικά σκόπιμο να υπενθυμίσουμε σαν βασικά αιτήματα :
 Μαζικά τεστ με ευθύνη του ΕΟΔΥ, αραίωση των μαθητών, συχνή απολύμανση στις τάξεις.
 Να μη δοθούν φέτος προαγωγικές εξετάσεις – Να καταργηθεί η Τράπεζα Θεμάτων.
 Να προσαρμοστεί η διδακτέα ύλη από την Α’ Γυμνασίου έως τη Β’ Λυκείου.
 Να προσληφθεί το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό για να μην υπάρχουν κενά, αλλά

και για ενισχυτική διδασκαλία σε όσους μαθητές το έχουν ανάγκη.
 Να ανακοινωθεί η ημερομηνία των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε καμία περίπτωση να μην

ισχύσει φέτος η ελάχιστη βάση εισαγωγής.
Ειδικότερα ζητήματα.

Οι αλλαγές στο νόμο Δημόσιων Συμβάσεων…. Ν.4412
Σύμφωνα με όσα συζητήσαμε σε προηγούμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής……
Θεωρούμε σκόπιμο και αναγκαίο να τοποθετηθούμε πάνω στις τελευταίες αλλαγές, που προβλέπει
ο νόμος για την διαδικασία των Δημοσίων Συμβάσεων.
Σαν ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ εκτιμάμε πως οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις του Ν. 4412 έρχονται για
μια ακόμη φορά να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, ώστε να
παρακαμφθούν και τα τελευταία εμπόδια ελέγχου τους για την κερδοφορία τους.
Κατά την γνώμη μας εκχωρεί αρμοδιότητες του δημοσίου σε ιδιώτες, ιδιωτικοποιώντας ουσιαστικά
δημόσιες υπηρεσίες, στο όνομα έλλειψης προσωπικού, αντί να προβεί σε προσλήψεις μόνιμου και
με πλήρη δικαιώματα του προσωπικού.
Οι επιχειρηματικοί όμιλοι που θα αναλάβουν την εκτέλεση, υλοποίηση δημοσίων έργων, θα
ελέγχονται από ιδιώτες για τα έργα τους, με ότι αυτό σημαίνει στην κοινωνία που ζούμε.
Οι εργολάβοι και οι ιδιώτες ελεγκτές θα αποφασίζουν και τις τεχνικές προδιαγραφές των έργων, σε
βάρος του ελεγκτικού έργου των δημοσίων υπηρεσιών, που ιδιωτικοποιείται το αντικείμενό τους.
Κατά την άποψη της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ο συγκεκριμένος νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις
και οι αλλαγές που έγιναν είναι ο τελευταίος κρίκος μιας σειράς αλλαγών που στοχεύουν στη
διευκόλυνση της χρηματοδότησης των ομίλων μέσα από κρατικές αγορές και μέσα από την
υλοποίηση δημόσιων συμβάσεων.
Στην Βουλή, αλλά και στα όργανα της Τοπικής και Περιφερειακής Διοίκησης, η συζήτηση που έγινε
μεταξύ των κυβερνητικών στελεχών και των άλλων διαχειριστών του συστήματος είχε
χαρακτηριστικό περιεχόμενο…..
 Κανένας δεν μιλάει για το πόσο ενισχύει την διασύνδεση των λεγόμενων ΟΤΑ με το ιδιωτικό

κεφάλαιο και με την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων.
 Κανένας δεν αναφέρθηκε στην αξία των ΚΑΛΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, που θα ετοίμαζε ολοκληρωμένες μελέτες και ενός ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, αποκλειστικά δημόσιου χαρακτήρα, με επαρκή
στελέχωση και εξοπλισμό….που θα αύξαναν τις δυνατότητες των Δήμων και των
Περιφερειών να κάνουν έργα και να προσφέρουν υπηρεσίες με μικρότερο κόστος, αφού θα
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αφαιρούταν το εργολαβικό κέρδος…. ακόμη και ο ΦΠΑ.
Η αντιπαράθεση των διαχειριστών του συστήματος αναπτύχθηκε σε δευτερεύοντα ζητήματα, που
έχουν την αξία τους στα πλαίσια μιας χρηστής διαχείρισης, αλλά δεν είναι τα κύρια, τα πρωτεύοντα.
Τέτοια ζητήματα είναι :
• Η πρόβλεψη στο άρθρο 15 για ενίσχυση του συστήματος μελέτη – κατασκευή, ώστε να
μπορεί να εκκινεί η διαδικασία δημοπράτησης των έργων με χαμηλότερο βαθμό ωριμότητας απ’ ό,
τι ισχύει σήμερα. Αυτός ο τρόπος ανάθεσης έχει ως βασική αρχή τη μετατόπιση της ευθύνης των
μελετών στον Ανάδοχο.
• Η μετατροπή του συστήματος σε δηλωτικό από ελεγκτικό, όπως είναι σήμερα. Με τον τρόπο
αυτό διευκολύνονται οι επιμετρήσεις και οι λογαριασμοί του έργου. Και η Διευθύνουσα Υπηρεσία
απαλλάσσεται από υποχρεώσεις, στις οποίες δεν μπορούσε να ανταποκριθεί.
• Η πρόβλεψη στο άρθρο 50 για αύξηση του ορίου στα 30.000 ευρώ για απευθείας αναθέσεις
που αφορούν μελέτες και προμήθειες και στα 60.000, όταν πρόκειται για μικρά έργα.
• Το γεγονός ότι εισάγεται πρόβλεψη διαδικασίας απευθείας ανάθεσης μέσω ηλεκτρονικών
καταλόγων (e – marketplace) με ανώτατο όριο τις 40.000 ευρώ ανά είδος προμηθευόμενου αγαθού.
• Η αντιμετώπιση των εξαιρετικά χαμηλών προσφορών, με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο
32, τις οποίες όλοι έχουν πληρώσει με καθυστερήσεις και εμπλοκές έργων.
• Όσα προβλέπονται στα άρθρα 50 και 108, για τις κληρώσεις των μικρών έργων και τις
συνθέσεις των επιτροπών. Καταργούνται οι κληρώσεις για την ανάδειξη των επιτροπών, που
επέφεραν υπερβολικές καθυστερήσεις στην διεξαγωγή των διαγωνισμών.
• Η απλούστευση των διαδικασιών ως προ τα στάδια κατακύρωσης μιας διαγωνιστικής
διαδικασίας
• Η ευελιξία ως προς την δυνατότητα συμπλήρωσης των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά το
στάδιο της αξιολόγησης, ώστε να αποφεύγονται οι ατέρμονες διαδικασίες υποβολής ενστάσεων.
Όλα αυτά βέβαια παραπέμπουν σε διευκολύνσεις των εργοληπτών και ταυτόχρονα σε ευέλικτες και
ενδεχόμενα ανεξέλεγκτες κινήσεις όσων ασκούν εξουσία στους Δήμους και τις Περιφέρειες, με ότι
αυτό συνεπάγεται σε εξυπηρετήσεις, διαπλοκή και μίζες….. Επιβεβαιώνουν τις πολιτικές μας
εκτιμήσεις.
Από αυτή την οπτική γωνία εκτιμούμε τις αλλαγές που έγιναν στον νόμο, που το ΚΚΕ καταψήφισε
στην Βουλή.

Η κα Μπατζελή τοποθετήθηκε επί των θεμάτων που ετέθησαν από τον κ. Χρονά τονίζοντας ότι η
πανδημία ανέδειξε τις αδυναμίες και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Παρεμβάσεις που είχαν προταθεί
και έπρεπε να έχουν δρομολογηθεί για τη ασφάλεια των μαθητών και διδακτικού προσωπικού δεν
έγιναν έγκαιρα. Είναι σκόπιμο να γίνουν αλλαγές σε συνεργασία του κεντρικού συστήματος και
αυτοδιοικητικού.

Ο Αντιπρόεδρος αναφέρθηκε στα κάτωθι θέματα που κατέθεσε η παράταξη «Πατρίδα μας η
Στερεά» και στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στην κα Μπατζελή να αναπτύξει τις θέσεις της.

Η κα Μπατζελή επεσήμανε ότι τα παρακάτω θέματα απορρέουν από στις
αρμοδιότητες ,λειτουργία και αποφάσεις της ΟΕ βάσει του άρθρου 40 του Νόμου 4735/2020

Α. Απολογιστική διαδικασία της ΠΑ για την περίοδο 2019-2020
«Ο απολογισμός είναι μια κορυφαία δημοκρατική διαδικασία όπου η αντιπολίτευση ασκεί το
ελεγκτικό της ρόλο και με δομημένη κριτική παρουσιάζει συνολικά τις απόψεις της. Είμαστε ιδιαίτερα
«ευτυχείς» διότι το Περιφερειακό Συμβούλιο (ΠΣ) μετά από19 μήνες είχε κοινή σύσκεψη με την
αυτοδιοίκηση α’ βαθμού αλλά και τα επιμελητήρια. Να γνωρίζουν οι συμμετέχοντες ότι η
αντιπολίτευση έχει ζητήσει επανειλημμένα κοινές συσκέψεις σε βασικά θέματα που απασχολούν την
Περιφέρεια μας και μάλιστα σε μια περίοδο πανδημίας. Η Περιφερειακή Αρχή (ΠΑ) εντέχνως την
απέρριπτε και δρομολογούσε δική της τακτική, πολιτική και επικοινωνιακή. Έχουμε δε τονίσει ότι οι
δημόσιοι πόροι για τον α βαθμό αυτοδιοίκησης είναι πολύ περιορισμένοι και μάλιστα όταν οι Δήμοι
επιφορτισθήκαν ένα σημαντικό μέρος της αντιμετώπισης της πανδημίας, σημαίνει ότι θα πρέπει να
ενισχυθούν και μάλιστα άμεσα. » τόνισε στην τοποθέτηση της η κα Μπατζελή.
Η παράταξη «πατρίδα μας η Στερεά» επισημαίνει ότι:

 Η Περιφερειακή Αρχή χαρακτηρίζεται από πολιτική αδιαλλαξία, έλλειψη ουσιαστικής
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αυτοδιοικητικής αντίληψης περί συνεργασιών επί θεμάτων και πολιτικών, εσωστρεφή
διαχείριση, συγκεντρωτισμό αποφάσεων και επικοινωνίας, αγωνία για την διατήρηση
κεκτημένων πρακτικών και πολιτικών ,όπως αυτά απορρέουν από την προηγούμενη
περιφερειακή αρχή που άλλωστε αποτελεί αδιατάρακτη συνέχεια της. Αδυνατεί να συνθέσει,
να συνεργαστεί, να συνδιαμορφώσει θέσεις. Αποφεύγει εντέχνως τον από κοινού διάλογο
του ΠΣ και την συνεργασία , με τους Δήμους και τα επιμελητήρια για τον σχεδιασμό
παρεμβάσεων και αναπτυξιακού σχεδιασμού. Επωφελείται από την οικονομική κατάσταση
και τις οργανωτικές αδυναμίες των Δήμων για να προχωρά σε κατ’ επιλογή έργα. Μια
προσεκτική μελέτη των Τεχνικών Προγραμμάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων δίνει την
καθαρή εικόνα των επιλογών της και των ανισοτήτων. Μια ανάλυση του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων(ΠΔΕ) θα δείξει ότι και μετά το 2024 είναι δεσμευμένοι οι πόροι για
έργα που έχουν προταθεί από την προηγούμενη ΠΑ. Ουδέποτε υιοθέτησε και υλοποίησε
πρόταση της μειοψηφίας. Οικειοποιείται προς ίδιον πολιτικό όφελος συλλογικές αποφάσεις
των θεσμικών οργάνων του ΠΣ, της ΟΕ. Απουσίασε παντελώς από τον απολογισμό της η
αυτοδιοικητική κουλτούρα.

 Η Περιφερειακή Αρχή ουδέποτε έφερε για συζήτηση, μεγάλα θέματα της Περιφέρειας-έργα
πόλους ανάπτυξης- που η παράταξή μας, αλλά και οι άλλες παρατάξεις της μειοψηφίας
πρότειναν να συζητηθούν. Πχ. ΟΧΕ Κωπαΐδα, Έκθεση Λαμίας, ΟΧΕ Ανθήλης-Σπερχειού,
Πανεπιστήμιο, Μόρνος, Ασωπός. Αλλά και οριζόντια θέματα που θα αναδείξουν την
παραγωγική δυναμική της Περιφέρειας μας, όπως εκείνων της σύστασης κόμβων
καινοτομίας, αγροδιατροφικών πάρκων, ενεργειακών κοινοτήτων για την στήριξη του
αγροτικού τομέα και για την διασφάλιση της ενεργειακής δημοκρατίας.

 Για τις πρωτοβουλίες της ΠΑ σχετικά με τον καθαρισμό ρεμάτων ,κατασκευή και συντήρηση
οδικού και αγροτικού δικτύου με μικρές ή μεγάλες εκπτώσεις, οι διαγωνισμοί για τα
χορτοκοπτικά μηχανήματα… είναι στις βασικές υποχρεώσεις της αυτοδιοίκησης. Τα
αποτελέσματα των αυτονόητων αυτών παρεμβάσεων που τις ανέφεραν οι
Αντιπεριφερειάρχες με βιβλική εκφραστικότητα ,φάνηκαν μετά τις καταστροφές που
επλήγησαν περιοχές της Περιφέρειας μας. Καταστροφές που θα είχαν μικρότερη επίπτωση
αν είχαν προταθεί παρεμβάσεις ουσίας και όχι επιφανειακών παρεμβάσεων.

 Όσον αφορά την διαχείριση της πανδημίας, η αντιπολίτευση κατέθεσε κατ΄επανανάληψη
συγκεκριμένες προτάσεις για αναγκαίες παρεμβάσεις ,τις οποίες αν ακολουθούσε η ΠΑ ,
μπορεί να είχαμε αποφύγει τον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων στην Περιφέρεια μας. Ποτέ δε,
η αντιπολίτευση δεν αρνήθηκε την οικονομική στήριξη των υγειονομικών παρεμβάσεων και
την διαφανή διαχείριση τους. Παρεμβάσεις που τελικά τις μαθαίναμε από τα Δελτία Τύπου,
ως προσωπικές σας παρεμβάσεις του ίδιου του Περιφερειάρχη και της ΠΑ!

 Η Περιφερειακή Αρχή όμως προχωράει και στην αποδυνάμωση ακόμη και αυτής της
Οικονομικής Επιτροπής, των υπεραυξημένων αρμοδιοτήτων της που η κυβέρνηση της ΝΔ
πέρασε με το δήθεν επιχείρημα της διευκόλυνσης της λειτουργίας του αυτοδιοικητικού
θεσμού. Δεν παρουσιάζετε ποτέ τα στοιχεία τα ποια πρέπει να έχει η ΟΕ για να προχωρήσει
σε συλλογικές αποφάσεις και διαφανείς διαδικασίες. Έχετε ως πολιτική επιλογή την
αποδυνάμωση των θεσμικών οργάνων και την κλειστή λειτουργία των διαδικασιών.
«Αναβαθμίζετε» και επικαλείστε ως συναινετική διαδικασία την άτυπη συνάντηση των
επικεφαλής παρατάξεων σε θεσμικό όργανο και δεσμεύετε αποφάσεις που μόνο το ΠΣ έχει
το δημοκρατικό δικαίωμα απόφασης.

 Με βάσει την εισήγηση ποια είναι τα νέα μεγάλα έργα της ΠΑ που έχει κάνει λαμβάνοντας
ως δεδομένο ότι είναι και η συνέχεια της προηγουμένης ΠΑ;
Για δε το ΕΣΠΑ-ΠΕΠ 2027 αύξηση πόρων στα 402 εκ. ευρώ Η αύξηση του ποσού δεν είναι
τίποτα άλλο παρά η μετάβαση της ΠΣτΕ από το στόχο 2 που για χρόνια ήταν, στην
ενδιάμεση κατηγορία λόγω σημαντικής μείωσης του ΑΕΠ.

Καιρός είναι να ανασκουμπωθεί η ΠΑ. Να επανεξετάσει την πολιτική της επιλογή και τις πρακτικές
της. Να ανοίξει κοινό διάλογο του ΠΣ με τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους ,με τους
Δήμους, για να σχεδιαστεί ένας ολοκληρωμένος και σωστά κατανεμημένος αναπτυξιακός
σχεδιασμός της ΠΣτΕ . Βάσει των προοπτικών και αναγκών της ίδιας της Περιφέρειας και της
κοινωνίας. Δεν έχουμε πολλές ευκαιρίες, ούτε χρόνο. Το Ταμείο Ανάκαμψης, το πρόγραμμα
Αντ.Τρίτσης με τις μέχρι τώρα δυνατότητες του, το ΕΣΠΑ-ΠΕΠ 2027,τα νέα χρηματοδοτικά
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προγράμματα, οι πολιτικές “νέας γενιάς”, διεκδικούνται από μία αυτοδιοίκηση που δεν είναι
ταμπουρωμένη πίσω από φοβικές, πεπερασμένες πρακτικές και ιδεοληψίες.
Μία «Έξυπνη» όπως θέλει να λέγεται και όπως θέλουμε να είναι Περιφέρεια οφείλει να έχει ήδη
προετοιμαστεί με Σχέδιο και κυρίως να έχει καταθέσει όραμα για την θέση της στη νέα εποχή .
Β. Θέματα που εκκρεμεί η απάντηση τους και η συζήτηση τους στην ΟΕ καθιστώντας έτσι
ανεπαρκή και μη συμβατή την λειτουργία της με την ισχύουσα νομοθεσία
Γενικών θεμάτων προϋπολογισμού
1. Η εξέλιξη του προϋπολογισμού των Τεχνικών Προγραμμάτων(Τ.Π) κάθε Περιφερειακής

Ενότητας βάση των πιστώσεων 2019-2020-2021, των εκπτώσεων από τις διαγωνιστικές
διαδικασίες διαγωνισμών και των νέων δημοπρατηθέντων και συμβασιοποιημένων έργων
που έχουν ενταχθεί από τα υπόλοιπα των εκπτώσεων , και των υπολοίπων διαθέσιμων
πόρων μέχρι σήμερα στα Τ.Π.

2. Έγγραφο για την κατάσταση και περιγραφή του έργου των συμβούλων που συνεργάζονται
στην διοικητική δομή της Περιφέρειας και εκείνων των συμβούλων που έχουν προσληφθεί με
το καθεστώς των αναθέσεων με τη μεγίστη επιτρεπομένη αμοιβή.

3. Έκθεση πεπραγμένων ανά εξάμηνο διότι η Οικονομική Επιτροπή λογοδοτεί στο περιφερειακό
συμβούλιο, δια μέσου του Προέδρου της, με την έκθεση που συζητείται σε ειδική συνεδρίαση
του Συμβουλίου.

4. Παρουσίαση απολογισμού της πορείας του ΕΣΠΑ-ΠΕΠ μέχρι τέλους του 2020,όπως υπήρχε
δέσμευση στο ΠΣ

5. Παρουσίαση του εγγράφου εισήγησης για τον σχεδιασμό ΠΠΑ 2025 το οποίο και τίθεται σε
διαβούλευση στους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους ,έγγραφο το οποίο πρέπει να
συζητηθεί στην ΟΕ και να τεθεί προς απόφαση στο ΠΣ.

Η κα Μπατζελή εισηγήθηκε τα θέματα τονίζοντας ότι εντάσσονται στις αρμοδιότητες της ΟΕ βάση
του άρθρου 40 αλλά και του Κανονισμού Λειτουργίας της. Επιπλέον τα θέματα των
επαναλαμβανόμενων έργων αλλά και των συμβούλων που απασχολούνται στις ΠΕ ,είναι
σημαντικό να είναι γνωστά στην ΟΕ για την παρακολούθηση και λήψη αποφάσεων βάση και των
νέων νόμων περί δημοσίων προμηθειών αλλά και εσωτερικού ελέγχου που μόλις ψηφίστηκε .Δύο
νέες νομοθεσίες που και η ΠΣτΕ πρέπει να προσαρμοστεί άμεσα διοικητικά ,οργανωτικά και
λειτουργικά.

Ο κ. Δούρος στη συνέχεια ανέφερε: “ Εγώ έχω συμφωνήσει , τα έχω ξαναπεί και άλλες φορές , τα
έχουμε ζητήσει πολλές φορές. Από ένα σημείο και μετά χάνει την ουσία η οποιαδήποτε συζήτηση
διότι όταν υπάρχουν συζητήσεις και δεν υπάρχουν απαντήσεις το να τίθενται συνέχεια στην Ο.Ε.
είναι για να αναζωπυρώνουμε αυτά που θέτουμε. Περιμένω τουλάχιστον από τον Ιούνιο και μετά να
γίνει δια ζώσης ένα Π.Σ. Πρέπει να σκεφτείτε και να θέσετε όλα αυτά σε μια ατζέντα για να μπορούν
να συζητηθούν και να τοποθετηθούμε εμείς αλλά να πάρουμε και απαντήσεις από εσάς.”

Ο κ. Αναγνωστάκης λαμβάνοντας το λόγο έθεσε τα εξής: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι η
περιφερειακή αρχή είναι ανεπίδεκτη μαθήσεως, έχουμε επανειλημμένα καταθέσει προτάσεις και
έχουμε προβεί σε επισημάνσεις. Οι διαπιστώσεις και παρατηρήσεις που κατατέθηκαν από τη
συνάδελφο, μας βρίσκουν απόλυτα σύμφωνους, όπως ενισχύθηκαν κι από τις τοποθετήσεις που
ακολούθησαν. Να προσθέσω επίσης, δια όση αξία έχει, και το δικό μας αίτημα, επιτέλους να
ιεραρχηθούν κάποιες από αυτές τις προτάσεις που έχουν καταθέσει οι παρατάξεις της μειοψηφίας
και επιτέλους να υπάρξει από την πλευρά της περιφερειακής αρχής μια στοιχειώδης ανταπόκριση.
Ας επιλέξει η περιφερειακή αρχή, ένα ζήτημα σε κάθε συνεδρίαση της Ο.Ε. να το συζητάμε, να το
προετοιμάζουμε και να το πηγαίνουμε στη συνεδρίαση του Π.Σ. Αυτή είναι η διαδικασία.
Είναι προς όφελος σας.
Επίσης θα ήθελα να επισημάνω ότι έχω γίνει αποδέκτης του κάτωθι εγγράφου από επιχειρηματίες
της περιοχής των Δελφών .
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«Είναι προφανές ότι στο σύνολο της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το μεγαλύτερο τίμημα αυτής της
πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης ως αποτέλεσμα της πανδημίας, βίωσε και βιώνει η πόλη των
Δελφών.
Ο λόγος προφανής για τους γνωρίζοντες την τουριστική βιομηχανία, ο τουρισμός στους Δελφούς είναι
κατά 99.9% εισερχόμενος. Με τα δεδομένα αυτά, γίνεται αντιληπτό πως δεν μιλάμε για μείωση
εισοδήματος, αλλά για την απόλυτη οικονομική καταστροφή, σε σχέση με την υπόλοιπη περιφέρεια .
Οι επιχειρήσεις των Δελφών είχαν και έχουν ανάγκη ένα στοχευμένο σχέδιο οικονομικής στήριξης και
τουριστικής προβολής, ανεξάρτητο από το υφιστάμενο πρόγραμμα με τα οριζόντια μέτρα για το
σύνολο των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Στερεά Ελλάδα που αποφάσισε η Περιφέρεια.
Το υφιστάμενο πρόγραμμα προβλέπει χρηματοδότηση ύψους 25.000.000 ευρώ και καλύπτεται από
απόλυτη μυστικοπάθεια που προδίδει αδιαφανείς πρακτικές άλλων εποχών, αφού οι επιχειρήσεις που
επιδοτούνται δεν εμφανίζονται με την εταιρική τους ονομασία αλλά με κωδικό αριθμό.
Άραγε ποιους εξυπηρετεί η συγκεκριμένη πρακτική?
Παρά ταύτα ακόμη και από το συγκεκριμένο μονοδιάστατο και ανεπαρκές πρόγραμμα, για καθαρά
τυπικούς λόγους, έχει απορριφτεί το 1/2 των επιχειρήσεων των Δελφών.
Εδώ πράγματι τίθεται θέμα ψυχιατρικής διάστασης του θέματος, από την άκρως διπολική
αντιμετώπιση.
Πως είναι δυνατόν, να αναγνωρίζεις το πρόβλημα και να στηρίζεις, έστω και στο ελάχιστο τις
επιχειρήσεις των Δελφών και από την άλλη να τις απορρίπτεις για τυπικούς λόγους.
Αν πρόκειται κύριοι να στηρίξετε τις επιχειρήσεις των Δελφών κάντε το με ξεκάθαρο και
αντικειμενικό τρόπο, δεν είναι επαίτες, αυτό απαιτούν από μια ευνομούμενη πολιτεία.»

Θα ήθελα να σταθώ σε δύο ζητήματα. Εάν όντως υπάρχει η απόκρυψη προσωπικών στοιχείων, που
στερούν τη δυνατότητα πληροφόρησης, με απόλυτη διαφάνεια, γιατί μου έχουν σταλεί και οι
καταστάσεις που έχουν μόνο τους κωδικούς και αν χρειαστεί θα τις καταθέσω.
Το πρώτο είναι γιατί όταν μπαίνουμε σε άλλα προγράμματα οι δικαιούχοι αναφέρονται με το εταιρικό
τους όνομα, ενώ εδώ αναφέρονται μόνο κωδικοί;
Και το δεύτερο, είναι αυτό που είχε επισημανθεί από το σύνολο των παρατάξεων της μειοψηφίας,
σε συνεδρίαση τόσο της Ο.Ε. όσο και του Π.Σ., ότι για τυπικούς λόγους απορρίφθηκε ένα πολύ
μεγάλο ποσοστό και που τελικά μόλις το 10% του συνόλου των επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας
ήταν οι τελικά ωφελούμενοι. Θα ήθελα να ξέρω, αν υπάρχει δυνατότητα με ένσταση, που θα κάνουν
όσοι απορρίφθηκαν, να πάρουν το ποσό που τους αντιστοιχεί.

Ο κ.Δούρος δήλωσε : “Για το θέμα που έθεσε ο κ. Αναγνωστάκης υπάρχει η εξής ιδιαιτερότητα
στην Φωκίδα. Όλοι οι επισκέπτες διαμένουν στα ξενοδοχεία μεν των Δελφών αλλά μετακινούνται με
ολοήμερες εκδρομές και στην Ιτέα και στο Γαλαξίδι. Όλες οι επιχειρήσεις επί της ουσίας είναι
άρρηκτα δεμένες με τους Δελφούς. Με αποτέλεσμα όλες οι ομάδες της εστίασης και των
μικροεπαγγελματιών να έχουν πληγεί επί της ουσίας με την μη έλευση του τουρισμού. Είναι
δραματική η κατάσταση που βιώνουν περισσότερο οι Δελφοί τόσο στην εστίαση όσο και στα
ξενοδοχεία. Επίσης θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήματα και δεν θέλω απάντηση σήμερα. 1. Περάσαμε
από την Ο.Ε. θέμα που αφορά την επέκταση της πτέρυγας για το γηροκομείο Ιτέας. Θα ήθελα να
ενημερωθώ από ποια χρήματα προέρχονται και είπαμε ναι και πότε θα περατωθεί η επέκταση αυτή.
Θα ήθελα να ενημερωθώ με την απόφαση του περιφερειακού όσο αφορά την άντληση της
μεταλλευτικής ζώνης 75% στην Φωκίδα η οποία ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση ήρθε
και στο Π.Σ. και πήρε έγκριση το 2019.”

Ο Προεδρεύων κ.Τασιός : “ Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο που υπάρχει στους Δελφούς κάτι λιγότερο ή
περισσότερο που έχει γίνει στο σύνολο της Στερεάς . Στο σύνολο των αιτήσεων κάποιοι είναι
επιλέξιμοι για επιχορήγηση , κάποιοι δεν είναι. Σε αυτό που είπε ο κ. Αναγνωστάκης . Προφανώς
αναφέρεστε στις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων αυτά αναφέρονται σε κωδικούς προτάσεων. Άρα
υπάρχει η πληροφόρηση , ο καθένας ξέρει την πρόταση του και γνωρίζει αν είναι επιλέξιμος ή δεν
είναι. Για το λόγο αυτό η κάθε επιχείρηση που συμμετείχε στο πρόγραμμα θα λάβει σχετική επιστολή.
Είτε έγκρισης είτε απόρριψης. Εννοείται ότι ο οποιοσδήποτε έχει κάθε λόγο ένστασης . Εντός 10
ημερών της λήξης της οριστικοποίησης της ανακοίνωσης ο κάθε δικαιούχος δικαιούται να κάνει
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ένσταση αν έχει απορριπτικό λόγο.”

Στη συνέχεια ο κ. Τασιός αναφέρθηκε στον νέο νόμο 4782/201(τροποποιήσεις του ν.4412/2016)
και ανέλυσε τις νέες τροποποιήσεις στα μέλη.

Ο κ. Αναγνωστάκης λαμβάνοντας το λόγο ανέφερε τα εξής: “Είπατε στην τοποθέτηση σας, ότι
δεν μπορεί να κριθεί, αν ένας νόμος είναι στην σωστή κατεύθυνση, αν δεν δοκιμαστεί. Αυτό θα
έπρεπε να το σκεφτούμε και για το θέμα του εκλογικού συστήματος. Το μετέβαλε η κυβέρνηση χωρίς
να δώσει την δυνατότητα, να δοκιμαστεί, αυτό ως γενική, πολιτική παρατήρηση.
Ένας νόμος που τελικά ψηφίζεται στη βουλή, αποδεικνύεται αν έχει τη μέγιστη κοινωνική αποδοχή,
από τη στήριξη των κομμάτων. Ο συγκεκριμένος νόμος 4782 /21, που έχει τροποποιήσεις του
Ν. 4412, ψηφίστηκε μόνο από την κυβέρνηση, μόνο από τη ΝΔ. Δεν είχε την αποδοχή κανενός
άλλου κόμματος. Αυτό, από μόνο του, σηματοδοτεί ότι ο διάλογος δεν ήταν τέτοιος, ώστε να επιφέρει
κάποιες σημαντικές προσεγγίσεις, για να καταλήξουμε σε ένα νόμο, ο οποίος θα ικανοποιούσε τις
πολιτικές θεωρήσεις περισσοτέρων του ενός κόμματος.
Πέραν του ότι δίνει τη δυνατότητα στις περιφερειακές και δημοτικές αρχές, με το πρόσχημα της
πανδημίας το βιώσαμε σε έντονο βαθμό, της αύξησης των ορίων των απευθείας αναθέσεων, που
φθάνει στις 60.000 €, πέραν του ότι το όριο των δαπανών που δεν δημοσιοποιούνται από τα 1000€
πηγαίνει στα 2.500 € και αν δείτε στη διαύγεια μιλάμε για μισό δις, αυτό είναι το ποσό αθροιστικά των
1000 € που δεν δημοσιοποιούνται και τώρα φθάνει στα 2.500 €.
Εμείς πιστεύουμε ότι ο σημερινός νόμος αναδιαρθρώνει την αγορά υπέρ των μεγάλων, των πολύ
μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών και μελετητικών γραφείων. Υπάρχει μια ταξική προσέγγιση.
Η κυβέρνηση της ΝΔ υπηρετώντας το μεγάλο κεφάλαιο, νομοθετεί υπέρ των συμφερόντων του.
Είναι ξεκάθαρο, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, ότι ο σημερινός νόμος, είναι ένας νόμος που
κλείνει τον ανταγωνισμό στις δημόσιες προμήθειες.
Ο σημερινός νόμος είναι, κατά την άποψη μου, πάλι μια αρνητική παρέμβαση, που κάνει η
κυβέρνηση στο πλαίσιο της περιβαντολλογικής προστασίας της χώρας. Είναι μεγάλες οι αντιδράσεις
οικολογικών οργανώσεων, για τις περιοχές natura. Ο σημερινός νόμος όχι μόνο δεν τις προστατεύει
αλλά τις δίνει στα μεγάλα συμφέροντα.
Ο σημερινός νόμος είναι ένα άλμα στην ιδιωτικοποίηση της επίβλεψης των δημοσίων έργων και στην
κατεύθυνση να απολέσει το δημόσιο δυναμικό την τεχνογνωσία. Σε αυτό, η ιδιωτική επίβλεψη
δημιουργεί μια τεράστια ζημιά, στο να στερεί δηλαδή τη δυνατότητα στα στελέχη του δημοσίου τομέα,
να αποκτούν την απαιτούμενη εμπειρία και επάρκεια, για την αποτελεσματική επίβλεψη κάτι που έχει
σημειωθεί από πολλές παρατάξεις της μειοψηφίας.
Τα ζητήματα που προσπάθησα πολύ επιγραμματικά να βάλω είναι η ιδιωτικοποίηση της επίβλεψης,
τα θέματα περιβάλλοντος, η μελετοκατασκευή, κάποιοι που έχουν εμπειρία από την τοπική
αυτοδιοίκηση ξέρουν τι σημαίνει σύστημα μελετοκατασκευής και βεβαίως τίθεται το ζήτημα της
διαφάνειας.
Όλα αυτά μας κάνουν να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Διακινδυνεύω να πω ότι θα δημιουργηθούν
προβλήματα στην εφαρμογή αυτού του νέου νόμου. Μακάρι οι υπηρεσίες να μπορέσουν να
δημιουργήσουν τα αναχώματα για να μην χαθούν αυτά που μέχρι σήμερα τα είχαμε ως δεδομένα.
Δηλαδή το δημόσιο να εγγυάται για τη σωστή διαγωνιστική διαδικασία και να εγγυάται το καλό
αποτέλεσμα, που έχουν ανάγκη οι πολίτες.
Με αυτά τα λίγα, εμείς είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί και εναρμονιζόμαστε με την άποψη των
περισσοτέρων, που είναι αντίθετοι σε αυτή την τροποποίηση του 4412, σπεύδω να διευκρινίσω όχι
συνολικά αλλά στο πλαίσιο που θέτει για τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.
Βεβαίως χρειάζονταν να γίνουν κάποιες διορθωτικές παρεμβάσεις αλλά όχι όπως τελικά το
επιχείρησε η κυβέρνηση της Ν.Δ., που αλλάζει άρδην το status της δημόσιας διοίκησης .”

Η κα Μπατζελή τόνισε: “Επί των θεμάτων της αλλαγής του Ν. 4412/2016 περί δημόσιων
συμβάσεων, των αιτημάτων μας να ζητηθεί και να αναλυθούν οι νέες διατάξεις στην
ΟΕ ,θέμα το οποίο σήμερα επαναφέρει και η Λαϊκή Συσπείρωση, θα ήθελα να επισημάνω εκ
μέρους της παράταξης μου σχετικά με τον νέο νόμο 4782/2021 ότι:

 Ενόψει της αξιοποίησης των 72 δις του Ταμείου Ανάκαμψης, του νέου ΕΣΠΑ και του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, η διαφάνεια, η ευελιξία και η αποτελεσματικότητα
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αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, όπως και η ταχύτερη απορρόφηση αυτών των πόρων, η
γρήγορη υλοποίηση των έργων και η αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων
συμβάσεων, με όρους ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής αλλά και κοινωνικής
ανταποδοτικότητας. Ο ν.4782/2021 δεν επιλύει τα ζητήματα αυτά .

 Βάση της νέας νομοθεσίας προωθείται ρεκόρ απευθείας αναθέσεων και κατά παρέκκλιση
προμηθειών, εργαλειοποιώντας την πανδημία και μετατρέποντας την εξαίρεση σε κανόνα,
στο πεδίο των προμηθειών, των συμβάσεων και των αναθέσεων.

 το νομοσχέδιο δεν κάνει μια ολιστική προσέγγιση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού
πλαισίου δημοσίων συμβάσεων, που θα οδηγήσει σε απεμπλοκή από τις ατέρμονες
γραφειοκρατικές διαδικασίες

 Η ενίσχυση του συστήματος μελέτη-κατασκευή δεν συνιστά επιτάχυνση των διαδικασιών και
οι ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που δεν αντιμετωπίζονται
με τις διατάξεις του νέου νόμου.

 Εκείνο που καλούμαστε ως ΟΕ και ΠΣ, είναι να οργανώσουμε τις υπηρεσίες μας ,να
αναδιατάξουμε το προσωπικό και να σχεδιάσουμε συνθετικά το σύνολο του αναπτυξιακού
προγραμματισμού της Περιφέρειας. Η παρακολούθηση και η λήψη αποφάσεων να είναι
δυνατή και διαφανής ενώ το νέο σύστημα με μια monitoring committee είναι σκόπιμο να
παρακολουθείται, να βελτιώνεται στηριζόμενη και στον ψηφιακό μετασχηματισμό των
προσφερόμενων υπηρεσιών.”

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

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση: α) αποστολής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την
κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-
06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση
συμβάσεων των παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων των 01/2020, 05/2020, 08/2021
και 10/2021 Προσκλήσεων «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
241.777,43 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης , β) των όρων
της 14/2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ»
Η εισαγωγή του θέματος ως έκτακτου έγκειται στο γεγονός ότι επείγει η συνέχιση της
διαγωνιστικής διαδικασίας της Μεταφοράς Μαθητών χωρικής αρμοδιότητα Π.Ε. Εύβοιας με
σκοπό να πραγματοποιηθεί η μεταφορά των μαθητών, για το σχολικό έτος 2020-2021, των
άγονων δρομολογίων που προέκυψαν από τις 01/2020, 05/2020, 08/2021 και 10/2021
Προσκλήσεις για την κατηγορία Α «Λεωφορεία»

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε.
Ευρυτανίας.
Η εισαγωγή του θέματος ως έκτακτου έγκειται στο γεγονός ότι έγινε έκτακτη ανανέωση της
σύμβασης της κτηνιάτρου και προκειμένου να υπάρξει ομαλή μισθοδοσία πρέπει να γίνει η
απαραίτητη δέσμευση.

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 505

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση: α) αποστολής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την
κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-
06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση
συμβάσεων των παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων των 01/2020, 05/2020, 08/2021
και 10/2021 Πρόσκλησεων «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας &
Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη
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2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού
241.777,43 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης , β) των όρων
της 14/2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ»

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.78216/2138/16-04-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Χρονάς λαμβάνοντας το λόγο επεσήμανε: “Αδυνατούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΣ ΑΓΟΡΩΝ στις συνθήκες της πολυπλοκότητας που διακρίνει την
οργάνωση των μαθητικών δρομολογίων……
Η κρίση και η Ψήφος μας αποκτούν εντελώς τυπικό χαρακτήρα και δεν διασφαλίζουν την ορθότητα
των επιλογών……
Σε αυτή την βάση…. ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την Ψηφοφορία και προτείνουμε :
Καλούμε την Περιφερειακή Αρχή και το Υπουργείο να επανεξετάσουν το ζήτημα στην βάση των
ετήσιων αναγκών ανά σχολική μονάδα, που θα συγκεντρώνει τις ανάγκες με βάση τις εγγραφές των
μαθητών…… Διαμορφώνοντας την βάση για εφαρμογή της όποιας διαδικασίας επιλογής,
αιτιολογημένα από αρμόδια επιτροπή της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας…..
Οι αποφάσεις της Επιτροπής αυτής θα αποτελούν την βάση της όποιας διαγωνιστικής διαδικασίας
άπαξ του έτους ή αιτιολογημένα όταν χρειασθεί για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών.
Θεωρούμε σκόπιμη την επανεξέταση και για οικονομικούς λόγους την επαναλειτουργία σχολικών
μονάδων που στα πλαίσια των συγχωνεύσεων καταργήθηκαν.”

Οι κ.κ. Δούρος, Σιαλμάς και Αναγνωστάκης ψήφισαν λευκό.
Η κα Μπατζελή ψήφισε λευκό .

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει:
 την αποστολή της 14/2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α

«ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01)
Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων των 01/2020, 05/2020, 08/2021 και 10/2021
Προσκλήσεων «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
241.777,43 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής
[χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης σε ευρώ (€)], στους οικονομικούς φορείς οι
οποίοι έγιναν αποδεκτοί και εντάχθηκαν στο μητρώο της κατηγορίας Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ»,
σύμφωνα με τις έως τότε αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.

 τους όρους της 14/2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 506

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον
Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε.
Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 78354/1521/19-04-2021
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα
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Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων (Φορέας 071) οικονομικού έτους 2021, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η δαπάνη αφορά την κάλυψη
μισθοδοσίας ενός (1) ατόμου
με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου,
κλάδου Π.Ε. Κτηνιάτρων,
διάρκειας από 21-04-2021 έως
31-12-2021, για την κάλυψη
εποχικών ή παροδικών
αναγκών στην εφαρμογή του
Προγράμματος «Εμβολιασμών
κατά της Οζώδους
Δερματίτιδας» της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής, ύστερα από την
έγκριση ανανέωση της
σύμβασης σύμφωνα με το
αριθμ.
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Εγκρ./265821/12-
04-2021 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών.

03.071.
9473.01

Υπουργείου
Γεωργίας 22.000,00 40.250,76 11.000,00 7.250,76
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ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 15/13-04-2021 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το με αριθμ. 15/13-04-2021 πρακτικό συνεδρίασής της.
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ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή μη ενδίκoυ μέσου (αναίρεσης) κατά της αριθμ. Α46/2021 απόφασης του Γ΄
Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.75880/86/14-04-2021
έγγραφο του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Αφορά πρόστιμο 14.673 ευρώ, για νόθευση πετρελαίου, που ακυρώθηκε σε
πρώτο βαθμό.
Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η Περιφέρεια έκανε έφεση, που και αυτή απορρίφθηκε
επειδή τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης δεν στοιχειοθετούν την παράβαση, για την οποία
επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο.
Η νομική Υπηρεσία με την σημερινή εισήγηση προτείνεται να μην ασκήσει η Περιφέρεια αναίρεση
γιατί δεν επιτρέπεται η άσκηση αίτησης αναιρέσεως όταν το ποσό της διαφοράς είναι κατώτερο από
σαράντα χιλιάδες ευρώ.
Είμαστε αναγκασμένοι να συμφωνήσουμε με την εισήγηση μια και το κόστος των εξόδων της
Περιφέρειας αναμένεται να υπερβεί το ποσόν του προστίμου….
Ζητάμε όμως εξηγήσεις…. Γιατί δεν στοιχειοθετήθηκε επαρκώς η παράβαση και αν δεν
στοιχειοθετήθηκε γιατί επιβλήθηκε πρόστιμο….Αυτή η εξέλιξη υποβαθμίζει ή όχι την σημασία του
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ελέγχου….
Ποια είναι η γνώμη της Περιφερειακής Αρχής ;”

Ο κ. Δούρος έκανε την εξής επισήμανση: “Στο εφετείο απορρίφθηκε γιατί έκανε δεκτό ότι η
υπόθεση δεν στοιχειοθετήθηκε.”

Ο κ. Αναγνωστάκης στη συνέχεια δήλωσε: “Προφανώς η υπόθεση αναφέρεται στο 2011, όμως θα
συμφωνήσω με τους δύο συναδέλφους, ότι σε προηγούμενες Ο.Ε. είχαμε δει αντίστοιχα ζητήματα
μη τεκμηρίωσης από την πλευρά των υπηρεσιών της προηγούμενης περιφερειακής αρχής είτε και
ακόμη πιο παλιά, από τις πρώην νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Θα ζητούσα και εγώ, αν υπάρχει
δυνατότητα, μιας πιο ολοκληρωμένης απάντησης, γιατί δεν κατορθώθηκε να έχουμε μια απόλυτα
οργανωμένη τεκμηρίωση, ώστε να μη χάσουμε την υπόθεση, από τη στιγμή που έχει διαπιστωθεί
νόθευση. Υπό αυτή την έννοια θα συμφωνήσουμε γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά με
την συνυπογραφή του αιτήματος– ερωτήματος που τέθηκε από τους συναδέλφους.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Τη μη άσκηση του ενδίκου μέσου κατά της αριθμ. Α46/2021 απόφασης του Γ΄ Μονομελούς
Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση α) της διενέργειας συνοπτικού, μειοδοτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την
“Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αναλυτικών οργάνων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με
τίτλο «OPEn-air laboRAtories for Nature baseD solUtions to Manage environmental risks» το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “HORIZON 2020”, συνολικού προϋπολογισμού 63.872,40€ με
ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα και β) των όρων της σχετικής
διακήρυξης του διαγωνισμού.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 70702/2451/08-04-2021
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: “Το Τεχνικό Δελτίο του έργου περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού και
συνεργασία για την συλλογή και επεξεργασία στοιχείων του υδρογεωλογικού μοντέλου της περιοχής
του Σπερχειού ποταμού, που θα βοηθήσει την πρόβλεψη και την αντιμετώπιση πλημμυρικών
φαινομένων.
Κατά την γνώμη μας είναι χρήσιμη και αναγκαία προμήθεια.
Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Η κα Μπατζελή έλαβε τον λόγο και ζήτησε διευκρινήσεις, ειδικότερα:
-Υπάρχει πρόγραμμα που έχει αποφασιστεί από το 2018, έχει τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός -
αύξηση του ΚΑΕ (εσόδων - εξόδων 9910) ,δύο φορές, όπως φαίνεται και από τις παρ.20 και 21 της
εισήγησης.
-δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα και δεν γνωρίζουμε την εξέλιξη του προγράμματος
-Ταυτόχρονα έχει προταθεί μελέτη για το πρόγραμμα αυτό να ενταχθεί στον Αν.Τρίτση. Ποια είναι η
συσχέτιση των δυο αυτών προγραμμάτων; Να μας αποσταλούν περισσότερες εξηγήσεις για το εν λόγω
πρόγραμμα και την διαχείριση του από την ΕΥΔΕΠ.

Ο κ. Αναγνωστάκης επεσήμανε: “Με βάση το τεχνικό δελτίο, που περιλαμβάνει με διακριτό τρόπο
την προμήθεια εξοπλισμού για τη συλλογή-επεξεργασία δελτίων υδρογεωλογικού μοντέλου της
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περιοχής Σπερχειού ποταμού, όπως αναφέρεται στην εισήγηση, εμείς θα συμφωνήσουμε, γιατί
θεωρούμε ότι το έργο είναι αρκετά χρήσιμο. Υιοθετούμε τις επιφυλάξεις ως προς τη διαδικασία που
θα αντιμετωπίσουμε από εδώ και πέρα με την εφαρμογή του νέου νόμου, που τροποποιεί τον 4412
και βεβαίως θα είμαστε σε επιφυλακή, για να δούμε αν τελικά ολοκληρώνονται οι διαδικασίες με τον
τρόπο που πρέπει.”

Η κα Παλαιολόγου έλαβε το λόγο ενημερώνοντας σχετικά τα μέλη.

Η κα Μπατζελή ανέφερε: “Μετά τις εξηγήσεις οι οποίες δόθηκαν από την κα Παλαιολόγου , ότι
πρόκειται για συμπληρωματικό έργο παρακολούθησης καιρικών, πλημμυρικών φαινομένων και δη
στο Σπερχειό, εμείς θα το υποστηρίξουμε και κρατάμε σοβαρές επιφυλάξεις για την
αποτελεσματικότητα της διαχειριστικής αρχής στο πρόγραμμα Horizon το οποίο ενώ έχει ξεκινήσει η
σύμβαση του από το 18 δεν έχει ολοκληρωθεί και αυτό προκύπτει από την ένταξη της διαγωνιστική
διαδικασίας στο νέο καθεστώς επί δημοπρασιών.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει:
α) τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια και εγκατάσταση
εξοπλισμού αναλυτικών οργάνων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «OPEn-air
laboRAtories for Nature baseD solUtions to Manage environmental risks» το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “HORIZON 2020” συνολικού προϋπολογισμού
63.872,40,00€ με ΦΠΑ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης με βάση τη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής, ανά τμήμα.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 071, Κ.Α.Ε. 9919.
β) το σχέδιο διακήρυξης και τους όρους του διαγωνισμού.

2. Ορίζει ως υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού
& Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε..
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ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση πρακτικών (Συνεδρίασης 1 και Συνεδρίασης 2) της επιτροπής διενέργειας του
συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια σάκων ψυχρής ασφάλτου για τα έτη 2020-
2021»προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ (Διακήρυξη με αρ. πρωτ. 273093/7935/22-12-2020,
ΑΔΑΜ: 20PROC007907108) Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.73718/2012/12-04-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει τα υπ’ αριθμ. 1/05-02-2021 Συνεδρίαση 1 και 2/05-04-2021 Συνεδρίαση 2 Πρακτικά
της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια σάκων ψυχρής ασφάλτου για
τα έτη 2020-2021»προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ (Διακήρυξη με αρ. πρωτ.
273093/7935/22-12-2020, ΑΔΑΜ: 20PROC007907108), που αφορούν την αποσφράγιση και
έλεγχο/αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών, οικονομικών
προσφορών, τα οποία και επισυνάπτονται στη σχετική εισήγηση.

2. Αναδεικνύει την εταιρεία «BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε» ως προσωρινό ανάδοχο,
σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:
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Α/Α Επωνυμία Τιμή Προσφοράς (σε €)

1ος BITUMIX ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση: 15ο Χλμ.
Π.Ε.Ο Θεσσαλονίκης-Βέροιας, Αγ. Αθανάσιος, Τ.Κ 57003.
Τηλ.2310710017, Fax.2310722877.

40.140,00€ (χωρίς Φ.Π.Α) ή
49.773,60€ με Φ.Π.Α

2ος ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ ΧΡ. ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ. Ταχ. Δ/νση:
Σπάρτης 21, Αθήνα, Τ.Κ 11252. Τηλ.2108623291,
Fax.2108621419.

44.100,00 € (χωρίς Φ.Π.Α) ή
54.684,00 € με Φ.Π.Α

3. Εγκρίνει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο στάδιο της κατακύρωσης.
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ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση: α) πρακτικού αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διεθνούς
ανοικτού διαγωνισμού για «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες του οδικού δικτύου
της Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2021-2022»προϋπολογισμού 360.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ και β) κατακύρωση του έργου.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 75079/2556/14-04-2021
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή επεσήμανε: “ Βάσει του εγγράφου 5β αποσαφηνίζεται η διαδικασία συμπλήρωσης
εγγράφων και δικαιολογητικών από την εταιρεία .Στοιχεία τα οποία δεν είχαν αναγραφεί σωστά στην
προκήρυξη από την διαγωνιστική επιτροπή.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. ΙΙΙ/31-03-2021 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του
ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τις
ανάγκες του οδικού δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2021-2022», προϋπολογισμού 360.000,00
€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που αφορά την αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης.
2.Κατακυρώνει το ανωτέρω έργο, στην εταιρεία «ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ –
VIOLAC» με συνολική προσφερόμενη τιμή 183.000,00 € άνευ ΦΠΑ (226.920,00 € με ΦΠΑ)
συνολικό ποσοστό έκπτωσης 36,97% , όπως αναλύεται κατωτέρω:

 ΤΜΗΜΑ 1 : «Λευκό ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης», με προσφερόμενη τιμή 145.200,00€
άνευ ΦΠΑ 24%, (180.048,00 € με ΦΠΑ)

 ΤΜΗΜΑ 2 : «Υάλινα αντανακλαστικά υαλοσφαιρίδια», με προσφερόμενη τιμή 37.800,00€
άνευ ΦΠΑ 24%, (46.872,00 € με ΦΠΑ)
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση: α) πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της ΠΕΒ για δύο
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έτη»προϋπολογισμού 188.092,82 € με ΦΠΑ και β) κατακύρωση του διαγωνισμού.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 70369/2409/08-04-2021

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

Ο κ. Χρονάς λαμβάνοντας το λόγο στη συνέχεια ανέφερε: “Πρόκειται για ιδιωτικοποίηση
υπηρεσίας….. Για την ανάθεση της υπηρεσίας καθαριότητας σε εργολάβο με εργαζόμενους που θα
εργάζονται σε συνθήκες αυξημένης και έντονης εκμετάλλευσης…..
Κατά την γνώμη μας πρέπει να υπάρχει υπηρεσία καθαριότητας με μόνιμο προσωπικό, με πλήρη
δικαιώματα….
Σε αυτή την βάση…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει το υπ’αριθμ. IV/06/04/2021 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού
Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων
της ΠΕΒ για δύο έτη»προϋπολογισμού 188.092,82€ με ΦΠΑ, σχετικά με την αποσφράγιση και
έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.

2. Κατακυρώνει τη σύμβαση, στην εταιρεία «ΕΛΕΚΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Ε.» με προσφερόμενη τιμή & υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης ήτοι
116.856,00 € άνευ ΦΠΑ (144.901,44 € με ΦΠΑ 24%)
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ΘΕΜΑ 7ο:Τροποποίηση - συμπλήρωση της με αριθμ. 1526 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (αριθμ. 42/17-11-2020 πρακτικό) σχετικά με
την έγκριση χρήσης κινητής τηλεφωνίας σε Προϊσταμένους οργανικών μονάδων.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 64556/1245/02-04-2021
έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τροποποίηση - συμπλήρωση της με αριθμ. 1526 απόφασής της (αριθμ. Πρακτικού 42/17-
11-2020 με ΑΔΑ : ΨΥ4Τ7ΛΗ-Λ4Ξ), σχετικά με την έγκριση χρήσης κινητής τηλεφωνίας στους
κάτωθι Προϊσταμένους οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως εξής :

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Προϊστάμενοι Γενικών Δ/νσεων Πέντε (5) 100,00 ευρώ
Προϊστάμενοι Δ/νσεων

Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας Περιφερειακών

Ενοτήτων

Τέσσερις (4) 100,00 ευρώ

Περιφερειακός Συντονιστής
Πολιτικής Προστασίας

Μία (1) 100,00 ευρώ

Προϊστάμενος Δ/νσης Πολιτικής
Προστασίας & Τμημάτων

ΑΔΑ: 6ΗΤ77ΛΗ-ΣΦΔ



Στην περίπτωση που το ύψος ενός λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας υπερβαίνει το
καθορισμένο χρηματικό όριο, η επιπλέον δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο το χρήστη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 514

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Παροχή
υπηρεσιών συμβούλου σχετικά με την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
(Σ.Φ.Η.Ο.) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ με
κριτήριο κατακύρωσης με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής (Αριθμ. Διακήρυξης
1/63754/2287/31-3-2021).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 72222/2489/13-04-2021
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 δήλωσε: “Πρόκειται για καινούργια τεχνολογία….. που σχετίζεται με την
αυτοκινητοβιομηχανία και την προσαρμογή της στην λογική χρησιμοποίησης μορφής ενέργειας
φιλικότερης στο περιβάλλον….. Σχετίζεται με την πράσινη ανάπτυξη και την αξιοποίηση της χάριν
της κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου.
Αποδεχόμαστε την σύγχρονη τεχνολογία, αλλά διεκδικούμε απομόνωση των μονοπωλιακών
συμφερόντων….
Εκτιμάμε πως πρέπει το ζήτημα να αποσαφηνιστεί νομοθετικά και να υπάρξει στοιχειώδης
κεντρικός σχεδιασμός….
Σε αυτή την βάση διαφωνούμε με τον διορισμό συμβούλου σχετικά με την εκπόνηση Σχεδίου
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, που είναι κρατική υποχρέωση…..
Σε αυτή την βάση….. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

H κα Μπατζελή είχε ζητήσει να δοθεί ο πλήρης φάκελος του υποψηφίου αναδόχου. Στην
συνέχεια τόνισε ότι: «στο Ταμείο Ανάκαμψης και στο Πρόγραμμα Αν. Τρίτσης έχει ολοκληρωμένες
παρεμβάσεις για δράσεις ηλεκτροκίνησης. Δεν χρειαζόταν να δοθούν πόροι από ΠΣτΕ. Δεν υπάρχει
συνολικός σχεδιασμός νέων δράσεων και πολιτικών από την ΠΑ».
Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ και αναμένουμε τα αποτελέσματα της εφαρμογής σε πιλοτικό επίπεδο. Φυσικά
οι Δήμοι είναι οι κυρίως επωφελούμενοι από παρόμοιες δράσεις.

Οι κ.κ. Δούρος και Αναγνωστάκης ψήφισαν λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 1/12-4-2021 πρακτικό της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την
“Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σχετικά με την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών
Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€
με ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, που αφορά στον
έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του υποψήφιου
αναδόχου με την επωνυμία “Diadikasia business consulting Συμβουλοι Επιχειρησεων Α.Ε.”.

2. Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη του διαγωνισμού την εταιρεία «Diadikasia business
consulting Συμβουλοι Επιχειρησεων Α.Ε.», Ταχ. Δ/νση: Λ. Κηφησίας 296 & Ναυαρίνου 40,

Πολιτικής Προστασίας ή όπου
δεν έχουν ορισθεί Προϊστάμενοι
οι ασκούντες αρμοδιότητες
υπευθύνων Πολιτικής

Προστασίας

Πέντε (5) 100,00 ευρώ
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Χαλάνδρι, η οποία πρόσφερε τo ποσό των 68.200,00€ με ΦΠΑ, η οποία κρίνεται απολύτως
ικανοποιητική και συμφέρουσα.

Η κατακύρωση θα γίνει μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 17 της διακήρυξης,
που θα υποβάλλει ο ανωτέρω προσφέροντας (προσωρινός ανάδοχος) σε φυσικό φάκελο, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης που θα
του αποσταλεί από την Δ/νση Οικονομικού & Δ.Ε..

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 515

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών εργασιών, ετήσιων
συνδρομών και παροχής υπηρεσιών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και υλοποίησης
έργων από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021 της
Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 71249/1400/13-04-2021
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Δούρος στο Β4 για την λίμνη Κρεμαστών ψήφισε λευκό.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε τα κάτωθι:
 Από θέση αρχών…. Διαφωνούμε με το συμβολικό ποσόν του 1 ευρώ για δαπάνη αφορά

στην τακτοποίηση της οφειλής από την μεταβίβαση από το Δήμο Καρπενησίου των μετοχών
της Εταιρείας με την επωνυμία «Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου».

 Διαφωνούμε με την δαπάνη 73.300 ευρώ για την ναύλωση δυο τουριστικών σκαφών και τη
δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη Λίμνη Κρεμαστών, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις της του έργου «Δρομολόγηση περιήγησης για τουριστικά σκάφη στη Λίμνη
Κρεμαστών 2021», που είναι ενταγμένη στο τεχνικό πρόγραμμα, αλλά γίνεται
αποσπασματικά και χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο…. Χωρίς αναγκαίες υποδομές και
συγκεκριμένο σχέδιο αξιοποίησης.

ΝΑΙ…. Στα υπόλοιπα.”

Η κα Μπατζελή κατά την αιτιολόγηση ψήφου, δήλωσε : “Α1 κατά-χιονοδρομικό κέντρο, Α3,4
λευκό δεν υπάρχει αιτιολόγηση και τα ποσά είναι μεγάλα.
Β 4 Λίμνη Κρεμαστών –ΚΑΠ 2021 με ποσό των 73.700 ευρώ .Είναι μια τουριστική δράση την
οποία και υποστηρίζουμε και αναμένουμε συνολικό επιχειρησιακό σχεδιασμό. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ.”

Ο κ. Αναγνωστάκης για το τμήμα Α1 ψήφισε κατά, στα υπόλοιπα ψήφισε θετικά δηλώνοντας:
“Διατηρούμε επιφυλάξεις για το ύψος της δαπάνης, ως προς τη ναύλωση σκαφών περιήγησης, αλλά
επειδή εντάσσεται σε μια προσπάθεια ανάδειξης της λίμνης Κρεμαστών, την οποία έχουμε στηρίξει
με προηγούμενες τοποθετήσεις μας, θα συμφωνήσουμε.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
(Φορέας 073) οικονομικού έτους 2021, ως κατωτέρω:
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ ΔΕΣΜ
ΕΥΣΗΣ

ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η δαπάνη αφορά στην
τακτοποίηση της οφειλής του
συμβολικού τιμήματος από την
μεταβίβαση από το Δήμο
Καρπενησίου των μετοχών της
Εταιρείας με την επωνυμία
«Χιονοδρομικό Κέντρο
Καρπενησίου» σύμφωνα με
την 1500/2019 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

03.073.
0899.01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

1,00 34.000,00 24.672,88 9.326,12

Η δαπάνη αφορά τον γενικό
καθαρισμό και απολύμανση
του κτιριακού συγκροτήματος
του ΟΑΕΔ που έχουν
μετεγκατασταθεί οι υπηρεσίας
της Διεύθυνσης Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας.

03.073.
0899.01

Λοιπές δαπάνες
και ειδικές
αμοιβές

372,00 34.000,00 24.673,88 8.954,12

Η δαπάνη αφορά την αμοιβή
επισκευής φωτοαντιγραφικού
μηχανήματος και εκτυπωτή
γραφείου της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Ευρυτανίας.

03.073.
0869.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

188,80 6.546,00 1.673,38 4.683,82

Η δαπάνη αφορά την αμοιβή
ηλεκτρολογικών εργασιών στο
κτήριο της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε.
Ευρυτανίας.

03.073.
0869.01

Αμοιβές για
συντήρηση και
επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

417,20 6.546,00 2.090,58 4.266,62

Β) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών έργων της ΣΑΕΠ566 και του
Τεχνικού Προγράμματος, από τον Π.Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Φορέας 071) οικονομικού έτους
2021, ως κατωτέρω:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.Ε.

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια ανταλλακτικών και
τις επισκευές για την κίνηση
και λειτουργία του οχήματος
ΚΗΙ 4373 του μηχανολογικού
εξοπλισμού της ΔΤΕ,
σύμφωνα με το ενάριθμο
2016ΕΠ56600007 της
ΣΑΕΠ566 με τίτλο "Δαπάνες
επισκευής, συντήρησης και
λειτουργίας μηχ. εξοπλισμού
και μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται σε δράσεις
της Πολιτικής Προστασίας και
σε εργασίες που εκτελούνται
με ίδια μέσα για την ΠΕ
Ευρυτανίας” και στο υποέργο
(21) «Επισκευή μη

03.071.
9459.01 Διάφορα Έργα 682,00 454.882,16 397.420,74 56.779,42

ΑΔΑ: 6ΗΤ77ΛΗ-ΣΦΔ



προβλέψιμων βλαβών
οχημάτων & μηχανημάτων
έργου Π.Ε. Ευρυτανίας, έτους
2021» σύμφωνα με την
164/2020 απόφαση
Περιφερειακού Συμβουλίου
Π.Στ.Ε.
Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια ανταλλακτικών και
τις επισκευές για την κίνηση
και λειτουργία των οχημάτων
ΚΗΙ 4373 και ΚΗΥ 3800 του
μηχανολογικού εξοπλισμού
της ΔΤΕ, σύμφωνα με το
ενάριθμο 2016ΕΠ56600007
της ΣΑΕΠ566 με τίτλο
"Δαπάνες επισκευής,
συντήρησης και λειτουργίας
μηχ. εξοπλισμού και
μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται σε δράσεις
της Πολιτικής Προστασίας και
σε εργασίες που εκτελούνται
με ίδια μέσα για την ΠΕ
Ευρυτανίας” και στο υποέργο
(21) «Επισκευή μη
προβλέψιμων βλαβών
οχημάτων & μηχανημάτων
έργου Π.Ε. Ευρυτανίας, έτους
2021» σύμφωνα με την
164/2020 απόφαση
Περιφερειακού Συμβουλίου
Π.Στ.Ε.

03.071.
9459.01 Διάφορα Έργα 1.227,60 454.882,16 398.102,74 55.551,82

Η δαπάνη αφορά την
παραγωγή 20 αποσπασμάτων
χαρτών σε ψηφιακή μορφή για
να ενσωματωθούν σε
πληροφοριακές πινακίδες που
βρίσκονται σε μονοπάτια
σημείων τουριστικού
ενδιαφέροντος της
Ευρυτανίας.
21REQ008334347

03.071.
9779.01

Εκτέλεση
λοιπών έργων

που δεν
κατονομάζονται

ειδικά

1.240,00 430.795,50 155.468,58 274.086,92

Η δαπάνη αφορά τη ναύλωση
δυο τουριστικών σκαφών και
τη δρομολόγηση της
πλοήγησης αυτών στη Λίμνη
Κρεμαστών, σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις
της συνημμένης μελέτης
τεχνικών προδιαγραφών, του
έργου «Δρομολόγηση
περιήγησης για τουριστικά
σκάφη στη Λίμνη Κρεμαστών
2021», τεχνικό πρόγραμμα
(ΚΑΠ 2021).
21REQ008354126

03.071.
9899.01 Λοιπές Δαπάνες 73.377,00 676.117,89 599.783,53 2.957,36

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια και τοποθέτηση
μπαρών σήμανσης στο
Επαρχιακό Οδικό δίκτυο της
Π.Ε. Ευρυτανίας, του έργου
«Δαπάνες για τη βελτίωση –
αναβάθμιση των υπηρεσιών
Πολιτικής Προστασίας»,
τεχνικό πρόγραμμα (ΚΑΠ
2021).

03.071.
9899.01 Λοιπές Δαπάνες 1.200,32 676.117,89 673.160,53 1.757,04
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 516

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073)
για δαπάνες,προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του
προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2021,Π.Ε.
Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 73390/2006/12-04-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού
προϋπολογισμού (Ειδικός Φορέας 073) έτους 2021, για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν
το 2021,ως κατωτέρω:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Δαπάνη για εργασίες
αντικατάστασης δύο
μπαταριών και ενός
φορτιστή για τις ανάγκες
του χώρου του
ηλεκτροπαραγωγού
ζεύγους (Η/Υ)στο κτίριο
της
Π.Ε.Εύβοιας.Πρωτογενές
αίτημα 72217/1967/09-04-
2021 του τμήματος
Προμηθειών για τις
ανάγκες της Π.Ε.Εύβοιας.

02.02.073.0869.0
1

Αμοιβές για
συντήρηση
και επισκευή

λοιπού
εξοπλισμού

223,20 16.283,60 3.965,52 12.094,88

2

Προμήθεια δύο μπαταριών
και ενός φορτιστή για τις
ανάγκες του χώρου του
ηλεκτροπαραγωγού
ζεύγους (Η/Υ)στο κτίριο
της
Π.Ε.Εύβοιας.Πρωτογενές
αίτημα 72211/1965/09-04-
2021 του τμήματος
Προμηθειών για τις
ανάγκες της Π.Ε.Εύβοιας.

02.02.073.1329.0
1

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης
επισκευής
κάθε είδους
λοιπού

εξοπλισμού

663,40 5.000,00 116,56 4.220,04

3

Δαπάνη Οδοιπορικών για
το πρόγραμμα Δακοκτονίας
της ΔΑΟΚ για τον Μάϊο
2021.Πρωτογενές αίτημα
68292/3523/06-04-2021
του τμήματος Ποιοτικού &
Φυτι/κου Ελέγχου της

02.02.073.5241.0
1

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγωγ

ής

300,00 1.218.650,53 1.169.532,73 48.817,80

ΑΔΑ: 6ΗΤ77ΛΗ-ΣΦΔ



Π.Ε.Εύβοιας

ΣΥΝΟΛΟ 1.186,60 1.239.934,13 1.173.614,81 65.132,72

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

Α/Α ΑΙΤΙΟ-ΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ

+
ΑΝΑΜΟΡΦΩ

ΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Δαπάνη προμήθειας
υλικών για την επισκευή
του οχήματος της
Πολιτικής Προστασίας
ΚΗΗ 6100(αγορά
κλειδιού), που είναι εντ.
στο υποέργο
«Προμήθεια ανταλ.&
εργασίες συντηρ.οχ.&
μηχ εξ
2016ΕΠ56600009 του
έργου με τίτλο:
"Δαπάνες επισκευής ,
συντήρησης &
λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και
μηχανημάτων για
δράσεις της Πολ.
Προστασίας..." με
υποέργο:" Προμήθεια
Ανταλλακτικών &
εργασίες συντήρησης
οχημάτων & μηχ/κου
εξ.ΠΕ Εύβοιας
περ.2020-2021"
χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ566
Έγγραφο
65283/2362/01-04-2021
της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.94
59.01

Διάφορα
έργα.

238,27

2

Δαπάνη προμήθειας
υλικών για την επισκευή
του οχήματος της
Πολιτικής Προστασίας
ΚΗΙ 8805 ΙΧ(ένα
ψυγείο,ένα θερμοστάτη

02.02.071.94
59.01

Διάφορα
έργα.

186,00 427.496,45 178.284,60 248.787,58

ΑΔΑ: 6ΗΤ77ΛΗ-ΣΦΔ



& 6 παραφλού), που
είναι εντ. στο υποέργο
«Προμήθεια ανταλ.&
εργασίες συντηρ.οχ.&
μηχ εξ
2016ΕΠ56600009 του
έργου με τίτλο:
"Δαπάνες επισκευής ,
συντήρησης &
λειτουργίας μηχ.
εξοπλισμού και
μηχανημάτων για
δράσεις της Πολ.
Προστασίας..." με
υποέργο:" Προμήθεια
Ανταλλακτικών &
εργασίες συντήρησης
οχημάτων & μηχ/κου
εξ.ΠΕ Εύβοιας
περ.2020-2021"
χρηματοδότηση:
ΣΑΕΠ566
Έγγραφο
170961/5159/03-09-
2020 της ΔΤΕ της ΠΕ
Εύβοιας

ΣΥΝΟΛΟ 424,27 427.496,45 178.284,60 248.787,58

3.Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για την επιστροφή των παρακάτω παραβόλων (Ε.Φ. 02071)
έτους 2021 ως εξής:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ

ΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

ΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕ
Ν

ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ
ΤΗΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Επιστροφή παραβόλου στην
κ.Παπανικολάου
Κυριακούλα του Ιωάννη
λόγω μη χρήσης.
Έγγραφο 134553/12754/23-
03-2021 της Δ/νσης
Μεταφορών & Επικοινωνιών
της ΠΕ Εύβοιας

02.02.071.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων 135,00

2

Επιστροφή παραβόλου στον
κ.Μπόκαρη Δημήτριο του
Αναστασίου λόγω μη
χρήσης.
Έγγραφο 188871/18830/04-
03-2021 της Δ/νσης
Μεταφορών & Επικοινωνιών
της ΠΕ Εύβοιας

02.02.071.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων 135,00

ΑΔΑ: 6ΗΤ77ΛΗ-ΣΦΔ



3

Επιστροφή παραβόλου στον
κ.Κατέβα Βασίλειο του
Σταματίου λόγω μη χρήσης.
Έγγραφο 243324/25356/04-
03-2021 της Δ/νσης
Μεταφορών & Επικοινωνιών
της ΠΕ Εύβοιας

02.02.071.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

135,00

4

Επιστροφή παραβόλου στην
κ.Φράγκου Παρασκευή του
Ιωάννη λόγω μη χρήσης.
Έγγραφο 205831/20948/26-
03-2021 της Δ/νσης
Μεταφορών & Επικοινωνιών
της ΠΕ Εύβοιας

02.02.071.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

135,00

5

Επιστροφή παραβόλου στον
κ.Καλιακούδα Αθανάσιο του
Σπυρίδωνα λόγω μη χρήσης.
Έγγραφο 264084/27109/04-
03-2021 της Δ/νσης
Μεταφορών & Επικοινωνιών
της ΠΕ Εύβοιας

02.02.071.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

75,00

6

Επιστροφή παραβόλου στον
κ.Καραμάνο Βασίλειο του
Νικολάου λόγω μη χρήσης.
Έγγραφο 44247/5194/04-03-
2021 της Δ/νσης Μεταφορών
& Επικοινωνιών της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

75,00

7

Επιστροφή παραβόλων
75,00€ & 60,00€ στην
κ.Σαμπάνη Καλομοίρα του
Ιωάννη λόγω μη χρήσης.
Έγγραφο 105812/9877/04-03-
2021 της Δ/νσης Μεταφορών
& Επικοινωνιών της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

135,00

8

Επιστροφή παραβόλων
75,00€ & 60,00€ στην
κ.Νίττη Αικατερίνη του
Κοσμά λόγω μη χρήσης.
Έγγραφο 211699/21679/04-
03-2021 της Δ/νσης
Μεταφορών & Επικοινωνιών
της ΠΕ Εύβοιας

02.02.071.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

135,00

9

Επιστροφή παραβόλου στον
κ.Καρκαλέτση Νικόλαο του
Αθανασίου λόγω μη χρήσης.
Έγγραφο 294097/34241/26-
03-2021 της Δ/νσης
Μεταφορών & Επικοινωνιών
της ΠΕ Εύβοιας

02.02.071.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

145,00

10

Επιστροφή παραβόλου στον
κ.Λύκο Αναστάσιο του
Κων/νου λόγω μη χρήσης.
Έγγραφο 218074/22516/26-
03-2021 της Δ/νσης
Μεταφορών & Επικοινωνιών
της ΠΕ Εύβοιας

02.02.071.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

220,00

11

Επιστροφή παραβόλου στην
κ.Μάγειρα Ιωάννα του
Σταματίου λόγω μη χρήσης.
Έγγραφο 51851/4955/26-03-
2021 της Δ/νσης Μεταφορών
& Επικοινωνιών της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

30,00

12
Επιστροφή παραβόλου στoν
κ.Mαντζαβέλα Νικόλαο λόγω
μη χρήσης.

105,00 4.955,00

ΑΔΑ: 6ΗΤ77ΛΗ-ΣΦΔ



Έγγραφο 215628/24920/26-
03-2021 της Δ/νσης
Μεταφορών & Επικοινωνιών
της ΠΕ Εύβοιας

02.02.071.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

716,50

13

Επιστροφή παραβόλου στoν
κ.Tζαβάρα Χρήστο του
Ιωάννη λόγω μη χρήσης.
Έγγραφο 46243/4631/26-03-
2021 της Δ/νσης Μεταφορών
& Επικοινωνιών της ΠΕ
Εύβοιας

02.02.071.3199.
01

Λοιπές
επιστροφές
εσόδων

165,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.625,00 4.955,00 716,50 2.613,50

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 517

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού
Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών,
έτους 2021, Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. οικ.73988/1448/13-04-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς τόνισε: “Δεν έχουμε αντίρρηση….. Αρκεί ανάλογο ενδιαφέρον να υπάρχει και για τα
γραφεία των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας.”

Η κα Μπατζελή ψήφισε λευκό λόγω είδους δαπάνης.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την εξειδίκευση των δαπανών για προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών
που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2021 από τον ειδικό Φορέα 073, ως
κατωτέρω:

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

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1.

Η δαπάνη αφορά την
εργασία εγκατάστασης
ανταλλακτικού μοτέρ

ανεμιστήρα και
συντήρησης Fancoil στο

γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη της
Π.Ε. Φωκίδας Το αρθμ.
πρωτ. 71407/558/08-
04-2021 Έγγραφο
πρωτογενές αίτημα

του Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη της

Π.Ε. Φωκίδας

02.04.073.0869.0
1

Αμοιβές για
συντήρηση
και επισκευή

λοιπού
εξοπλισμού

150,00 18.800,00 4.534,86 14.115,14

ΑΔΑ: 6ΗΤ77ΛΗ-ΣΦΔ



Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 518

ΘΕΜΑ 12ο:Α)& Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2021 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών,και έξοδα
μετακίνησης των υπαλλήλων ,ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2021».
Γ)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού
έτους 2021 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ
Φθιώτιδας, έτους 2021».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 74576/2579/13-04-2021
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: “ΟΧΙ……… στην δαπάνη 23.000 ευρώ για Υπηρεσίες συμβούλου για τη
σύνταξη φακέλου για την σηματοδότηση συντήρηση και αποτύπωση πεζοπορικών, ορειβατικών και
ποδηλατικών διαδρομών…. Εφόσον την ίδια δουλειά μπορεί να κάνει το Δασαρχείο σε συνεργασία
με την Τεχνική Υπηρεσία αν ήταν καλά στελεχωμένες και εξοπλισμένες υπηρεσίες…
ΝΑΙ… Στα υπόλοιπα.”

Η κα Μπατζελή δήλωσε : “για τις δαπάνες Γ1-Γ4 κατά γιατί δεν αποσαφηνίζονται οι διαδικασίες
συμμετοχής και κόστους.”

Ο κ. Δούρος ψήφισε κατά στις δαπάνες της κατηγορίας Γ.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε κατά, σε όλα τις δαπάνες της κατηγορίας Γ, τονίζοντας:
“Στην ουσία δεν υπάρχει εισήγηση από την υπηρεσία. Το είπε ο κ. Χρονάς, οφείλω να το
επαναλάβω και εγώ. Επισημαίνοντας έτσι τις αδυναμίες, κατά τη δική μας οπτική γωνία.
Δεν μας δίνονται πλήρως τα στοιχεία που θέλουμε, για να εκφράσουμε την άποψη μας. Άρα καλό θα
είναι να αντιληφθούν όλοι οι υπηρεσιακοί ότι η κριτική μας δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο που
εκφράζει την υπηρεσία στην Ο.Ε. Η κριτική μας εστιάζεται μόνο στις διαδικασίες.”

2.

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια

ανταλλακτικού μοτέρ
ανεμιστήρα για το
Fancoil στο γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη της
Π.Ε. Φωκίδας Το αρθμ.
πρωτ. 71412/560/08-
04-2021 Έγγραφο
πρωτογενές αίτημα

του Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη της

Π.Ε. Φωκίδας

02.04.073.1329.0
1

Προμήθεια
ειδών

συντήρησης
& επισκευής
κάθε είδους
λοιπού

εξοπλισμού

330,00 6.500,00 250,00 5.920,00

3.

Η δαπάνη αφορά την
προμήθεια τριών
ρολοκουρτίνων με
αντανάκλαση για
αντικατάσταση των
παλιών λόγω στο

γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη της
Π.Ε. Φωκίδας Το αρθμ.
πρωτ. 71358/555/08-
04-2021 Έγγραφο
πρωτογενές αίτημα

του Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη της

Π.Ε. Φωκίδας

02.04.073.1699.0
1

Λοιπές
προμήθειες 446,40 15.952,02 5.094,48 10.411,14

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
926,40 41.252,02 9.879,34 30.446,28

ΑΔΑ: 6ΗΤ77ΛΗ-ΣΦΔ



Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α)Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης, για εκτός έδρας μηνών Μαΐου-Ιουνίου 2021 των υπηρεσιών
της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας(ειδικός φορέας 073) που πρόκειται να πραγματοποιηθούν
κατά το Οικονομικό Έτος 2021 , ως κατωτέρω:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ Περιγραφή ΚΑΕ

ΠΟΣΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΚΑΕ 0719

ΠΟΣΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Κ
ΚΑΕ 0721

1

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-
Δ.Ε. 02.01.073.0719

.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

200,00

2

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-
Δ.Ε. 02.01.073.0721

.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

200,00

3
Δ/ΝΣΗΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

700,00

4
Δ/ΝΣΗΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

400,00

5 Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

150,00

6 Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

150,00

ΑΔΑ: 6ΗΤ77ΛΗ-ΣΦΔ



7 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

100,00

8 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

100,00

9
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε.(Τμήμα
Μαηχανολογικού
Εξοπλισμού)

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

1500,00

10

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε.(Τμήμα
Μαηχανολογικού
Εξοπλισμού)

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

10.000,00

11
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ
Π.Σ.Ε.(Μηχανικοί)

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

10.000,00

12
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ
Π.Σ.Ε.(Μηχανικοί)

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

10.000,00

13

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

1800,00

14

Δ/ΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

800,00

15
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η

550,00

ΑΔΑ: 6ΗΤ77ΛΗ-ΣΦΔ



δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

16
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

400,00

17 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

220,00

18 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

180,00

19

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

3.000,00

20

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

2000,00

21

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-

Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

400,00

22

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-

Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

300,00

23

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ,ΑΠΑΣΧΟΛΗ
ΣΗΣ,ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

400,00

ΑΔΑ: 6ΗΤ77ΛΗ-ΣΦΔ



24

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ,ΑΠΑΣΧΟΛΗ
ΣΗΣ,ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

300,00

25 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

850,00

26 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

1.000,00

27
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

800,00

28
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

700,00

29 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

350,00

30 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

200,00

31 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

900,00

32 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Σ.Ε.

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

350,00

ΑΔΑ: 6ΗΤ77ΛΗ-ΣΦΔ



33

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

700,00

34

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

500,00

35 Αυτοτελής Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

300,00

36 Αυτοτελής Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

200,00

37 Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-
ΠΣΕΑ

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

250,00

38 Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-
ΠΣΕΑ

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

160,00

39
Γραφείο

Περιφερειάρχη-
(ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ)

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

250,00

40
Γραφείο

Περιφερειάρχη-
(ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ)

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

150,00

41
Γραφείο

Περιφερειάρχη-
(ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ)

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η

700,00

ΑΔΑ: 6ΗΤ77ΛΗ-ΣΦΔ



B)Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών, ΠΕ
Φθιώτιδας (ειδικός φορέας 073) που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος
2021 , ως κατωτέρω:

δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

42
Γραφείο

Περιφερειάρχη-
(ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ)

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

350,00

43

Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας - ΝΟΜΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ-

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

100,00

44

Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας-ΝΟΜΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ-

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

100,00

45
Ειδικοί Σύμβουλοι

Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη

02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

200,00

46
Ειδικοί Σύμβουλοι

Γραφείο
Αντιπεριφερειάρχη

02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

100,00

47 Δημοσιογράφοι 02.01.073.0719
.01

Λοιπά έξοδα
μετακίνησης
( αντίτιμο
εισιτηρίων
εσωτερικού &
εξωτερικού, η
χιλιομετρική
αποζημίωση, η
δαπάνη διοδίων,
κλπ.)

150,00

48 Δημοσιογράφοι 02.01.073.0721
.01

Ημερήσια
αποζημίωση
μετακινουμένων
στο εσωτερικό &
εξωτερικό

100,00

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 24.570,00 28.740,00

ΑΔΑ: 6ΗΤ77ΛΗ-ΣΦΔ



Γ) Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες , προμήθειες, εργασίες,παροχή υπηρεσιών,
ΠΕ Φθιώτιδας (ειδικός φορέας 071), που πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό
Έτος 2021 , ως κατωτέρω:

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΕ
Περιγραφή
ΚΑΕ

ΠΟΣΟ
ΔΕΣΜΕΥΣ
ΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗ
Σ

ΠΟΣΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+ΑΝΑ
ΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1

Δαπάνη για εξωδικαστικό
συμβιβασμό σε εκτέλεση της
1657/2020 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής
ΠΣΕ(Υπόθεση Κωνσταντίνου Πάττα)

Έγγραφό 58884/253/23.03.2021 της
Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

02.01.073
.0892.01

Πάσης
φύσεως
δαπάνες σε
εκτέλεση
δικαστικών
αποφάσεων ή
συμβιβαστικώ
ν πράξεων

20.630.27 85.000,00 0,00 64.369,73

2

Δαπάνη για εξωδικαστικό
συμβιβασμό σε εκτέλεση της
1658/2020 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής
ΠΣΕ(Υπόθεση Ευθυμίας Τσατσάνη)

Έγγραφό 58884/253/23.03.2021 της
Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε.

02.01.073
.0892.01

Πάσης
φύσεως
δαπάνες σε
εκτέλεση
δικαστικών
αποφάσεων ή
συμβιβαστικώ
ν πράξεων

582,80 85.000,00 20.630.27 63.786,93

3

Δαπάνη εξόδων μετακίνησης -
εισιτήρια - διόδια - χιλιομετρική
αποζημίωση - ημερήσια
αποζημίωση του προσωπικού
Δακοκτονίας Π.Ε. Φθιώτιδας (ΜΑΪΟΣ-
ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)

Έγγραφο 5093/72677/12.04.2021
Δ/νση Αγρ. Οικ. & Κτην. Π.Ε.
Φθιώτιδας.

02.01.073
.5241.01

Δαπάνες
προστασίας
ελαιοπαραγωγ
ής

2.000,00 1.272.598,31 968.366.26 302.232,05

4

Δαπάνη για την αγορά υλικών όπως
φιαλίδια αιμοληψίας,λεπίδες
νυστεριού,ψαλίδι ευθύ
οξύ,υποδοχείς αιμοληψίας,σετ
δειγματοληψίας εγκεφάλου
αιγοπροβάτων,για τις ανάγκες του
τμήματος Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ
Π.Ε.Φθ/δας για το έτος 2021.

Έγγραφο 1772/26024/05.02.2021
Δ/νση Αγρ. Οικ. & Κτην. Π.Ε.
Φθιώτιδας.

02.01.073
.5244.01

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

1.082,00 46.960,58 18.984,00 26.894,58

5

Δαπάνη για την προμήθεια εμβολίων
για τον καταρροϊκό πυρετό του
προβάτου.

Έγγραφο 4199/57055/22.03.2021
Δ/νση Αγρ. Οικ. & Κτην. Π.Ε.
Φθιώτιδας.21REQ008338081

02.01.073
.5244.01

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

22.299.42 46.960,58 18.984,00 4.685,16

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 46.594,49

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

ΑΔΑ: 6ΗΤ77ΛΗ-ΣΦΔ



Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 519

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021
(Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους
2021, Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 74376/2539/13-04-2021
έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Δούρος καταψήφισε τη δαπάνη με α/α 4 τονίζοντας τα εξής: “Δεν συμφωνώ. Πληρώνουμε
την ΕΥΔΑΠ που στην Φωκίδα και στην Βοιωτία, έχουμε κάνει ολόκληρο θέμα με τους δήμους. Αντί
να δίνει αντισταθμιστικά οφέλη αντί να πληρώνει , πληρώνουμε κιόλας. Είμαι κατά όπως ήμουν και
με την Φωκίδα. Πρέπει να γίνει μια ολοκληρωμένη συζήτηση.”

Η κα Μπατζελή τόνισε ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει την δαπάνη με α/α 6. Δεν μπορεί να
εγκρίνονται τέτοιες δαπάνες όταν μάλιστα είναι επιλογή και πρακτική μιας Π.Ε. Έχουμε
προτείνει μετρά κοινωνικής στήριξης απόρων, ιδρυμάτων ,οικογενειών που επλήγησαν και
από την πανδημία. Οφείλουμε σεβόμενοι το θεσμό ότι πρέπει να συνεχίσουμε με

1

Ανάθεση υπηρεσίας ΄΄Υπηρεσίες
συμβούλου για τη σύνταξη
φακέλου για την σηματοδότηση
συντήρηση και αποτύπωση
πεζοπορικών,ορειβατικών και
ποδηλατικών διαδρομών,σε
σημεία περιβαλλοντικού
πολιτιστικού και τουριστικού
ενδιαφέροντος΄΄
21REQ008394083

02.01.071.
9779.01

Εκτέλεση λοιπών
έργων που δεν
κατονομάζονται

ειδικά
24.800,00 2.993.909,80 2.141.599,80 852.310,00

2

Σύνταξη μελέτης ΄΄Σχέδιο
Δράσης,προβολής και
επικοινωνίας αγροδιατροφικής
σύμπραξής’’

Έγγραφό 59595/512 της
Διέυθυνσης Αγροτικής &
Αλιευτικής Πολιτικής ΠΣΕ
21REQ008345504

02.01.071.
9899.01

Λοιπές δαπάνες
(20% Έργα
Περιφέρειας )

20.000,00 5.208.445.93 2.725.041,68 2.483.404,25

3

Δαπάνη για την συμμετοχή της
ΠΣΕ στην έκθεση ΄΄Virtual Greek
Luxury Tourism & Gastronomy
Workshop΄΄,Ρωσία 5-7 Μαϊου
2021.

Έγγραφο 70920/270/8.4.2021
Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης
Απασχόλησης Εμπορίου &
Τουρισμού

ΑΔΑΜ:21REQ008428457

02.01.071.
9899.01

Λοιπές δαπάνες
(20% Έργα
Περιφέρειας )

9.300,00 5.208.445.93 2.745.041,68 2.463.404,25

4

Δαπάνη για την συμμετοχή της
ΠΣΕ στην έκθεση ΄΄LONDON
WINE FAIR ΄΄ Ψηφιακή έκθεση
κρασιού 17-19.05.2021

Έγγραφο 70864/269/8.4.2021
Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης
Απασχόλησης Εμπορίου &
Τουρισμού

ΑΔΑΜ:21REQ008428028

02.01.071.
9899.01

Λοιπές δαπάνες
(20% Έργα
Περιφέρειας )

18.000,00 5.208.445.93 2.754.341,68 2.454.104,25

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 72.100,00
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συλλογικές παρεμβάσεις κοινωνικής πολιτικής.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε κατά στις δαπάνες με α/α 4 και 6 τονίζοντας: “Μπαίνουμε σε ένα
ζήτημα το οποίο είναι ιδιαίτερο. Σας θυμίζω ότι υπάρχει η επιτροπή κοινωνικής αλληλεγγύης, της
περιφέρειάς μας. Αυτή η επιτροπή, προφανώς θα πρέπει να ενδιαφερθεί και να προνοήσει για όλους
αυτούς τους συνανθρώπους και συμπολίτες μας, που έχουν ανάγκη μιας βοήθειας, να τύχουν της
αρωγής της περιφέρειας μας. Αυτό θα το στηρίξουμε. Θα το υπερψηφίσουμε.
Το να κάνεις όμως δημόσιες σχέσεις, έχοντας αυτή την αντίληψη, νομίζω ότι αδικεί τόσο εσάς, ως
περιφερειακή αρχή πρωτίστως και μετά το Π.Σ.
Όταν μάλιστα διευκρινίστηκε και από την πλευρά σας ότι δεν ακολουθείται ως πρακτική σε όλες τις
περιφερειακές ενότητες.
Αυτό αναδεικνύει με ένα ιδιαίτερο τρόπο ότι στην περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας καλλιεργείται ένα
πελατειακό σύστημα ένα δημοσιοσχετίστικο μοντέλο, που αυτό από μόνο του, είναι προσβλητικό για
το σύνολο των περιφερειακών συμβούλων. Υπό αυτή την έννοια θα το καταψηφίσουμε,
επαναλαμβάνοντας ότι υπάρχει η αρμόδια επιτροπή κοινωνικής αλληλεγγύης, που θα μπορούσε
κάλλιστα να καλύψει την όποια ανάγκη στήριξης αυτών των ιδρυμάτων και όλων των συμπολιτών
μας, που έχουν ανάγκη φροντίδας.
Σε ότι αφορά το θέμα που έθιξε ο κ. Δούρος και εμείς το θέσαμε ως ζήτημα στον απολογισμό της
περιφερειακής αρχής και αυτό θα το καταψηφίσουμε, δεδομένου ότι θεωρούμε επιτακτική την
ανάγκη να γίνει επιτέλους αυτή η ειδική συνεδρίαση για την Κωπαϊδα και επιτέλους να
επαναπροσδιορίσουμε την σχέση περιφέρειας και ΕΥΔΑΠ σχετικά με την χρήση αρδεύσιμου νερού.”

Ο κ. Χρονάς ψήφισε κατά στη δαπάνη με α/α 4 και λευκό στη δαπάνη με α/α 6

Ο κ.Σιαλμάς ανέφερε: “Όχι στην δαπάνη για το νερό , στα υπόλοιπα ναι με την επισήμανση ότι το
θέμα που αφορά την προμήθεια αρνιών θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνεται ενιαία στην περιφέρεια.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει εξειδίκευση για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις και για παροχή υπηρεσιών που
πρόκειται να πραγματοποιηθούν κατά το Οικονομικό Έτος 2021, ως κατωτέρω:

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

ΠΟΣΟ ΕΓΚΕ
ΚΡΙΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΫ/ΣΜΟΥ+
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕ
iΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ
ΠΟΣΟ ΠΡΙΝ

ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ

1

Επιστροφή χρηματικού
ποσού στη
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε,
επειδή ολοκληρώθηκε η
διαδικασία μεταβίβασης
του ΙΥΝ 3040 , σύμφωνα
με τον Ν.3852/10αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.3199.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

220,00 3.035,00 1.457,00 1.578,00

2

Επιστροφή χρηματικού
ποσού στη
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ, επειδή
ολοκληρώθηκε η
διαδικασία μεταβίβασης
του ΒΙΖ 0876 , σύμφωνα
με τον Ν.3852/10αρθρο
176 παρ.1

02.05.073.3199.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

105,00 3.035,00 1.677,00 1.358,00
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Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 520

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Η κα Μπατζελή και οι κ.κ. Δούρος Αναγνωστάκης, και Χρονάς τόνισαν ότι οι
προγραμματικές συμβάσεις θα έπρεπε να παραπέμπονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο σε
περίπτωση που τεθούν προς συζήτηση θα πουν τη γνώμη τους.

Η κα Μπατζελή σχετικά με τα κάτωθι θέματα 14 και 15 δήλωσε: “επισημαίνουμε για μια ακόμη
φορά ότι η Περιφέρεια δεν έχει ρόλο και αρμοδιότητα να κάνει τέτοιου είδους έργα ,τα οποία είναι
αρμοδιότητας και αποφάσεων των Δήμων. Επειδή τα έργα αυτά έχουν προκηρυχθεί θα τα
στηρίξουμε και θα είναι η τελευταία φορά που δίνουμε την στήριξη μας για παρόμοια έργα .”

3

Επιστροφή υπολοίπου
χρηματικού ποσού στο
Υπουργείο Αγροτικής
Οικονομίαςεπειδή δεν
χρησιμοποίήθηκε για
εξοδα της
Βαμβακοκαλλιέργειας ,
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθρο 176
παρ.1

02.05.073.3199.
01

Λοιπές
Επιστροφές
Εσόδων

724,44 3.035,00 1.782,00 1.253,00

4

Δέσμευση και έγκριση
ποσού για πληρωμή
του τιμήματος των
αναγκαίων ποσοτήτων
ακατέργαστου νερού ,
από το αντλιοστάσιο
άρδευσης Διστόμου για
την ενίσχυση της
άρδευσης της
Κωπαΐδας για την
αρδευτική περίοδο
2021, στην Εταιρεία
παγίων ΕΥΔΑΠ,
σύμφωνα με το Ν.
3852/10 άρθρο 186
παράγραφος ΙΙΒ

02.05.073.5429.
01

Λοιπές Γεωργικές
δαπάνες (Ο. Κ)

62.150,00 1.074.128,82 961.222,42 112.906,40

5

Κάλυψη δαπάνης για
συντηρηση –
υποστήριξη λογισμικού
της Π.Ε.Βοιωτίας από
την ΟΤS για το ετος
2021 (8.873,45€), και
το 2022 (2.957,82€),
σύμφωνα με τον
Ν.3852/10αρθ17,18,19
και 9,10 του Ν.1568/85

02.05.073.0879.
01

Λοιπές αμοιβές
όσων εκτελούν
ειδικές υπηρεσίες

8.873,45 44.322,00 30.902,31 13.419,69

6

Κάλυψη δαπάνης για
προμήθεια αρνιών τα
οποία θα διανεμηθούν
στα ιδρύματα της
Π.Ε.Βοιωτίας, στα
πλαίσια εορτασμού των
Αγίων ημερών του
Πάσχα.

02.05.073.0845.
01

Κάθε είδους
δαπάνες
δημοσίων
σχέσεων

1.000,00 38.339,35 17.607,35 20.732,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 73.072,89 1.159.825,17 1.011.514,08 148.311,09 2000,00
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ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και του Δήμου Μακρακώμης για το ενταγμένο έργο στο Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας έτους 2021 με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός
μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 37363/379/09-04-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού που 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
καιισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.

2.H αριθ. 230/2020 (ΑΔΑ: Ψ2ΖΦ7ΛΗ-Ψ79) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
Στερεάς Ελλάδας, έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας έτους 2021

3.Η με αριθμό 38/2021 (ΑΔΑ: ΨΦΨ6Ω92-Ψ40) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Μακρακώμης, περί έγκρισης του σχεδίου της Προγραμματικής
Σύμβασης

4.Το με αρ. Πρωτ. 5137/139/19-2-2021 έγγραφο του Δήμου Μακρακώμης

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την την αριθ. 230/2020 Απόφαση, Πρακτικό 9ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: Ψ2ΖΦ7ΛΗ-Ψ79), εγκρίθηκε η κατάρτιση του
Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021 που
περιλαμβάνει το έργο:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ»,
συνολικού

ποσού 225.000,00€.
Με την αριθμ. 38/2021 (ΑΔΑ: ΨΦΨ6Ω92-Ψ40) απόφαση, της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Μακρακώμης, εγκρίθηκε η σύναψη και οι όροι της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης, εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την Υπογραφή της και
ο ορίστηκε εκπρόσωπος µε τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Με το αρ. Πρωτ. 5137/139/19-2-2021 έγγραφο του Δήμου Μακρακώμης
διαβιβάστηκε προς έγκριση το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης του εν λόγω έργου.
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών
για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.
ΑΡΓΥΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ» από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Το έργο αφορά στην κατασκευή πολυχώρου στην κοινότητα Αργυρίων του Δήμου
Μακρακώμης, προκειμένου να υπάρχει ένας χώρος συνάθροισης κοινού καθώς στην
παρούσα φάση η κοινότητα στερείται, ενός τέτοιου χώρου.
Η ανάγκη σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης προέκυψε, αφενός
μεν από το γεγονός ότι ο Δήμος Μακρακώμης είναι ο Κύριος του Έργου και αφετέρου
γιατί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει εξασφαλίσει την χρηματοδότησή του με την
ένταξή του στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021
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Το έργο κρίνεται αναγκαίο, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και είναι προς όφελος της
τοπικής κοινωνίας. Είναι σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην βελτίωση και στην
αναβάθμιση της καθημερινότητας των κατοίκων της εν λόγω περιοχής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Μεταξύ

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

και

«ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ»

για την υλοποίηση του Έργου:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.
ΑΡΓΥΡΙΩΝ ΤΟΥΔΗΜΟΥΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

Λαμία 2021
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Στην Λαμία σήμερα την ………..……. του μηνός …………………………… του
έτους 2021 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

α) Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εδρεύει στην Λαμία, όπως εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό, και η οποία θα αποκαλείται στο εξής,
χάριν συντομίας, ως «Φορέας Υλοποίησης»,

β) Ο Δήμος Μακρακώμης που εδρεύει στη Σπερχειάδα και συγκεκριμένα στην οδό
Αφών Πάππα 2 με Τ.Κ 35003, με ΑΦΜ 800206956 Δ.Ο.Υ ΛΑΜΙΑΣ, όπως
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Μακρακώμης, κ. Χαντζή Γεώργιο και ο
οποίος θα αποκαλείται εφεξής, χάριν συντομίας, «Κύριος του Έργου»,

Με βάση τις διατάξεις:

1. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός ισχύει και
ιδιαίτερα του άρθρου 100 με τις παρ. 1α και 5, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις παρ. 9
και 10 του άρθρου 8 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) και του Άρθρου 278 (Ν.3852/2010),
όπως αυτά ισχύουν.
2. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/13-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)», όπως αυτός ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ
241 Α/27.12.2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (ΦΕΚ 380/τ.Β/18-02-2016, ΦΕΚ
3847/τ.Β/30-11-2016, ΦΕΚ 4401/τ.Β/30-12-2016 και ΦΕΚ 2201/τ.Β/28-06-2017).
4. Του Άρθρου 21 «Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που
συνάπτουν ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού» του Ν. 4690/2020 (επανεκτυπωμένο λόγω λάθους ΦΕΚ
104/Α/30-05-2020), όπως αυτό ισχύει και ειδικότερα της παρ. 9 όπως αυτή αντικαταστάθηκε
και ισχύει με το Άρθρο 132 του Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ 148/Α/31-07-2020).
5. Τις διατάξεις το Π.Δ.7/18-01-2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των
Περιφερειών» (ΦΕΚ 26/ Α/31-01-2013)
6. Του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019) «Επιτελικό Κράτος : Οργάνωση, λειτουργία
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
Διοίκησης», όπως αυτός ισχύει.
7. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-09-2008) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός ισχύει.
8. Τις διατάξεις του Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες διατάξεις»
9. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει.
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10. 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.
11. Του ν.4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
12. Του ν.4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και
άλλες διατάξεις».
13. Του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Του άρθρου 324 του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ Α 127/ 29-6-2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας
για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο,
τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την
αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.»

Και έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ. 230/2020 Απόφαση, Πρακτικό 9ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: Ψ2ΖΦ7ΛΗ-Ψ79), με τη οποία εγκρίνεται η
κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021 και
περιλαμβάνει το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ», συνολικού ποσού 225.000,00€
2. Την με αριθμό …../2021 (ΑΔΑ: ………..) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Μακρακώμης, περί έγκρισης του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την υπογραφή
της.
3. Την με αριθμό …../2021 (ΑΔΑ: ………..) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την σύναψη και την αποδοχή των όρων της παρούσης.
4. Την με αριθμό 2273/05-04-2021 (ΑΔΑ: 6Α0Ε7ΛΗ-Ω99) Απόφαση δέσμευσης πίστωσης

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

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

 Το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1)
 Τον σκοπό της προγραμματικής σύμβασης (άρθρο 2)
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 Το αντικείμενο της προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 3)
 Στόχος και Περιεχόμενο του έργου (άρθρο 4)
 Τρόπος εκτέλεσης του έργου (άρθρο 5)
 Πόροι και προϋπολογισμός του έργου (άρθρο 6)
 Διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης (άρθρο 7)
 Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν σε θέματα του έργου (άρθρο 8)
 Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 9)
 Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης (άρθρο 10)
 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (άρθρο 11)
 Αντισυμβατική συμπεριφορά-Ρήτρες (άρθρο 12)
 Τελικές Διατάξεις (άρθρο 13)

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ», ενέκρινε

πίστωση
συνολικού ποσού 225.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ), με την ένταξή του στο Τεχνικό Πρόγραμμα
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021 με σκοπό την εκτέλεση των απαραίτητων
εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή πολυχώρου στην κοινότητα Αργυρίων του
Δήμου Μακρακώμης.

Η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης του έργου, αφενός γιατί ο
Δήμος Μακρακώμης είναι ο Κύριος του Έργου και και αφετέρου γιατί η Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας έχει εξασφαλίσει την χρηματοδότησή του με την ένταξή του στο
Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021.

Το έργο κρίνεται αναγκαίο, δεδομένου ότι στην κοινότητα δεν υπάρχει άλλος χώρος
συνάθροισης κοινού, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και είναι προς όφελος της τοπικής
κοινωνίας και ως εκ τούτου και η Περιφέρεια αντλεί όφελος από τη πραγμάτωσή του.

ΑΡΘΡΟ 3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης αποτελεί η ανάθεση της αρμοδιότητας υλοποίησης του
έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ»
προϋπολογισμού 223.200,00 ευρώ (με ΦΠΑ), το οποίο θα αναφέρεται στο εξής χάριν
συντομίας «το Έργο», από τον Κύριο του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης.
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Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας
σύμβασης, ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο φορέα Υλοποίησης, να εκτελέσει τις
παρακάτω ενέργειες:

1) Συμμετοχή στελεχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην έκδοση της σχετικής
Άδειας Δόμησης.

2) Σύνταξη της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης του Έργου.
3) Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με την Νομοθεσία

Δημοσίων Συμβάσεων.
4) Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
5) Διαχείριση και επίβλεψη της κατασκευής του Έργου.
6) Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του

προϋπολογισμού του Έργου.
7) Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή.
8) Παράδοση του έργου στον Κύριο του Έργου.

Ο Φορέας Υλοποίησης, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί
όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως
αυτά προβλέπονται στη Νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά την κατασκευή πολυχώρου στην κοινότητα Αργυρίων του Δήμου
Μακρακώμης, προκειμένου να υπάρχει ένας χώρος συνάθροισης κοινού και στην
παρούσα φάση η κοινότητα στερείται, ενός τέτοιου χώρου.

Το προτεινόμενο κτίριο θα είναι ισόγειο, ελαφρά υπερυψωμένο, με συνολική
επιφάνεια 94,42 m2. Το δάπεδο του ισογείου θα είναι υπερυψωμένο κατά 35cm
περίπου και το καθαρό εσωτερικό ύψος του χώρου θα είναι 3,50m. Η τελική
επιφάνεια του κτιρίου είναι πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα (μη βατό δώμα) επί της
οποίας κατασκευάζεται τετράρριχτη στέγη. Το μέγιστο ύψος του κτιρίου θα είναι
5,80m.

Το κτίριο αυτό θα ανεγερθεί σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Μακρακώμης,
επιφάνειας 1.184,96 m2, το οποίο βρίσκεται εντός της Δ.Κ. Αργυρίων. Εντός του
οικοπέδου υπάρχει υφιστάμενο κοινοτικό κατάστημα, το οποίο έχει ανεγερθεί προ του
1955.

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, τα Διεθνή πρότυπα
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και τις οδηγίες της επίβλεψης.

ΑΡΘΡΟ 5

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο ανατίθεται και εκτελείται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την
νομοθεσία που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

2. Η μελέτη του έργου έχει συνταχθεί από το τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Μακρακώμης και θα παραδοθεί στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου όπως περιγράφεται
αναλυτικά στην παρούσα.

3. Η επίβλεψη και εποπτεία των κατασκευών γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει
τον φορέα υλοποίησης του έργου.

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τρόπος Χρηματοδότησης

Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση του έργου, ανέρχεται στο ύψος των 223.200,00
€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ–εργολαβικού οφέλους–αναθεωρήσεων–
απολογιστικών–απροβλέπτων.

Η δαπάνη του έργου 223.200,00 €, θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τις εγγεγραμμένες
πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Π.Ε. Φθιώτιδας, πιστώσεις Κ.Α.Π. (σχετική η
αριθ. 230/2020 απόφαση ΑΔΑ: Ψ2ΖΦ7ΛΗ-Ψ79 Περιφερειακού Συμβουλίου).

Ο συνοπτικός προϋπολογισμός του έργου με τις επιμέρους δαπάνες, αναλύεται ως εξής:

ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 126.915,72

Γ.Ε & Ο.Ε (18%) 22.844,83

ΣΥΝΟΛΟ 149.760,55

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 22.464,08

ΣΥΝΟΛΟ 172.224,63

ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 7.775,37
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ΣΥΝΟΛΟ 180.000,00

ΦΠΑ 24% 43.200,00

ΣΥΝΟΛΟ 223.200,00

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία
περί ανάθεσης και εκτέλεσης έργων και οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά με βάση
την πρόοδο του έργου (πιστοποιημένες εργασίες – εγκεκριμένους λογαριασμούς,
Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Εργασιών).

Η αποπληρωμή των εργασιών θα πραγματοποιείται από την Δ/νση Οικονομικού &

Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις.

Το ποσό της έκπτωσης που θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της

δημοπράτησης και της υπογραφής της σύμβασης από τον ανάδοχο θα παραμείνει

στους χρηματοδοτικούς πόρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης, βαρύνει αποκλειστικά τους πόρους του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την
οριστική παραλαβή του έργου και την παράδοσή του από τον Φορέα Υλοποίησης
στον Κύριο του Έργου και έχει διάρκεια τριάντα έξι μήνες (36).

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραµµατικής σύμβασης παρατίθεται στο
Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης αναλύεται ως εξής:

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ
ΜΗΝΕΣ

Σύνταξη διακήρυξης και των τευχών
δημοπράτησηςτου Έργου.

ΕΝΑΣ (1)

Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και
επιλογής αναδόχου σύμφωνα με την ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΔΑ: 6ΗΤ77ΛΗ-ΣΦΔ



Νομοθεσία ΔημοσίωνΣυμβάσεων

Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων ΕΝΑΣ (1)

Διαχείριση και υλοποίηση του Έργου ΔΩΔΕΚΑ (12)

Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και
τηνοριστική παραλαβή.

ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15)

Παράδοση του έργου στον Κύριο του Έργου. ΔΥΟ (2)

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36)

Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται, έως
δεκαοκτώ (18) μήνες, µε έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς
αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 8

ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

1. «Κύριος του έργου» είναι ο Δήμος Μακρακώμης.
2. «Φορέας υλοποίησης» είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
3. «Διευθύνουσα Υπηρεσία» είναι το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στελεχωμένη με το απαιτούμενο
επιστημονικό και λοιπό προσωπικό.
4. «Προϊσταμένη Αρχή» είναι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 & 6 του Π.Δ.7/2013
(ΦΕΚ26 Α/31-01-2013), με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας
Π.Σ.
5. «Τεχνικό Συμβούλιο» είναι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΠΙΤΡΟΠΗΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα συμβαλλόμενα μέρη, εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της σύμβασης,
συμφωνούν στη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης, για την
παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, στα
πλαίσια εφαρμογής του άρθρου

100 παρ. 2.α. του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/7-06-10) .

Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τριμελής και απαρτίζεται από εκπροσώπους από
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κάθε συμβαλλόμενο.

Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μακρακώμης θα
ορισθούν με τις αποφάσεις των αρμοδίων συλλογικών τους οργάνων, που
αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας Π.Σ. και θα είναι:

Δύο (2) εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
εκ των οποίων ο ένας εκτελεί και καθήκοντα Προέδρου και ορίζονται ως ακολούθως:

α. Λάμπρο Συλεούνη Αρχιτέκτων Μηχ/κό ΠΕ, ως πρόεδρο με αναπληρώτρια την
Ευαγγελία Μίχου Πολ/κό Μηχ/κό ΠΕ

β. Γεώργιο Νικολακόπουλο με αναπληρώτρια την Αλεξάνδρα Θειακοδημήτρη Πολ/κό
Μηχ/κό ΠΕ

Ένας (1) εκπρόσωπο του Δήμου Μακρακώμης και ορίζεται ως ακολούθως:

3) κα. Παταργιά Λίτσα Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., Αν. Προϊσταμένη τμήματος
Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Μακρακώμης, ως μέλος, µε αναπληρώτρια την κα. Ρήγα
Αφροδίτη Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., υπάλληλο τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας
Μακρακώμης

Η θητεία των μελών της Επιτροπής διαρκεί όσο η παρούσα σύμβαση.

Στα μέλη του ανωτέρω συλλογικού οργάνου δεν χορηγείται αμοιβή/αποζημίωση
σύμφωναμε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010.

Αντικείμενο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι:

1. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των διαδικασιών για την υλοποίηση των σκοπών της
σύμβασης.

2. Ο έλεγχος της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών και η σύνταξη
σχετικής έκθεσης σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.

3. Η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων.

4. Η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίουμέτρου
και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας.
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5. Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την ερμηνεία και
εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

6. Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων αναγκαίων για την εφαρμογή των
όρων της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

7. Η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αποτελούν αφετηρίες δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην
πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα την ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα
μέλη της εγκαίρως και εγγράφως. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης θα συνεδριάζει στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών
Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μετά από πρόσκληση του προέδρου.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα με την παρουσία όλων των μελών
της οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της
Επιτροπής θα τηρούνται και θα φυλάσσονται από τον γραμματέα της επιτροπής, που
θα ορίσει ο Δήμος .

ΑΡΘΡΟ 10

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 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. Ειδικότερα, παράταση της
διάρκειας της σύμβασης,δύναται να χορηγηθεί έως το τέλος της Πράξης, μετά από
αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου, και τη σύμφωνη γνώμη
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Η ενδεχόμενη παράταση της χρονικής
διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης, δεν μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του
φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει :
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1. Την ευθύνη υλοποίησης του έργου/εργασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους
όρους της παρούσας σύμβασης (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ).

2. Την ευθύνη χρηματοδότησης του έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους
της παρούσας σύμβασης (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ).

3. Να ενημερώνει την επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης για την έναρξη και
την πρόοδο των εργασιών.

Ο Δήμος Μακρακώμης αναλαμβάνει:

1. Να παρέχει κάθε τεχνική και διοικητική στήριξη για την καλύτερη εφαρμογή των
προβλεπόμενων ρυθμίσεων της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης.

2. Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες μελέτες που έχει στη διάθεσή του.
3. Να μεριμνήσει για την κατασκευή ενημερωτικής πινακίδας για το έργο μετά από

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

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

5. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας, καθώς και την γραμματειακή
υποστήριξη της επιτροπής παρακολούθησης με υπάλληλό του.

6. Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι μετά το πέρας ισχύος της Προγραμματικής
Σύμβασης, και την οριστική παραλαβή του έργου, το έργο θα παραδοθεί στον Δήμο
Μακρακώμης, που έχει την ευθύνη λειτουργίας του.

ΑΡΘΡΟ 12

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΡΗΤΡΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται
όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το
δικαίωμανα αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο.

Σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός
μέρους έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων, η παράλειψη υποχρεώσεων, η ανοχή καταστάσεων
αντίθετων προς τη σύμβαση αυτή ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει
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η παρούσα, από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως
παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ούτε απαλλαγή από
υποχρέωσή τους ούτε αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν
αναγνωρίζονται ρητά από την παρούσα σύμβαση

ΑΡΘΡΟ 13

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της
υπογράφεται ως ακολούθως σε τέσσερα αντίτυπα (4) από τα οποία έκαστος των
συμβαλλομένων θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Στερεάς

Ελλάδας

Ο Περιφερειάρχης

Φάνης Σπανός

Για τον Δήμο Μακρακώμης

Ο Δήμαρχος

Χαντζής Γεώργιος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
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1 Διάρκεια προγρ/κής
Σύμβασης(36 μήνες)

2 Προσυμβατικές
διοικητικέςενέργειες

3
Σύνταξη διακήρυξης,
τευχών δημοπράτησης και
αποφάσειςγια την εκτέλεση
του έργου

4

Διενέργεια διαδικασιών
ανάθεσης και επιλογή
αναδόχου σύμφωνα με
τηνομοθεσία δημοσίων
συμβάσεων

5 Υπογραφή των
σχετικώνσυμβάσεων

6 Διαχείριση και υλοποίηση
τουέργου

7
Παραλαβή του έργου
στοσύνολό του έως και
την οριστική παραλαβή

8 Παράδοση του έργου
στονΚύριο του Έργου

9 Χρόνος παράτασης 18
μήνες(αν απαιτηθεί)

ΑΔΑ: 6ΗΤ77ΛΗ-ΣΦΔ



54

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Μας προβληματίζει η ιεράρχηση των έργων που επιλέγονται…..
Μετά την παιδική χαρά στο Πίτσι….έρχεται η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ…. Λες και δεν υπήρχαν άλλα πιο αναγκαία έργα στον Δήμο
Μακρακώμης…..
Σε αυτή την βάση….. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και του Δήμου Μακρακώμης για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ», σύμφωνα
με το συνημμένο σχέδιο και εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή
της

2.Ορίζει μέλη και τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ως ακολούθως:

 Λάμπρο Συλεούνη Αρχιτέκτων Μηχ/κό ΠΕ,ως πρόεδρο με αναπληρώτρια την
Ευαγγελία Μίχου Πολ/κό Μηχ/κό ΠΕ

 Γεώργιο Νικολακόπουλο με αναπληρώτρια την Αλεξάνδρα Θειακοδημήτρη
Πολ/κό Μηχ/κό ΠΕ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 521

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για το έργο της
ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «Εμπλουτισμός της Μόνιμης Έκθεσης (Αίθουσα Α) του Αρχαιολογικού
Μουσείου Λαμίας» και ΚΕ 2018ΕΠΟ6600094, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή
της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.65521/685/09-04-2021
έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού που 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. Την με αρ. πρωτ. 23/2021 (ΑΔΑ:ΨΞ787ΛΗ-Φ9Λ) Απόφαση Περιφερειακού

Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

3. Την υπ’ αρ. Πρωτ. 32937/18.03.2021 (ΑΔΑ: ΩΥ6Ι46ΜΤΛΡ-ΜΓΙ) απόφαση του

Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων

4. Την υπ. αρ. πρωτ. 132526/31-03-2021 σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου

Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Με την με αρ. πρωτ. 23/2021 (ΑΔΑ:ΨΞ787ΛΗ-Φ9Λ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου

Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκε η πρόταση τροποποίησης με προέγκριση της ΣΑ ΕΠ066 του
Π.Δ.Ε.της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021, με την αύξηση του Π/Υ του έργου με τίτλο
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«Εμπλουτισμός της Μόνιμης Έκθεσης (Αίθουσα Α) του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας» από
850.000,00 σε 958.500,00 €, μετά την έγκριση από το ΥΠΠΟΑ της μελέτης εφαρμογής του Β’
υποέργου. .

Με την υπ’ αρ. Πρωτ. 32937/18.03.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΩΥ6Ι46ΜΤΛΡ-ΜΓΙ) εγκρίθηκε η αύξηση του Π/Υ για το έργο του θέματος στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, στη ΣΑΕΠ 066 με συνολικό προϋπολογισμό
958.500,00 €.

Με το υπ. αρ. πρωτ. 132526/31-03-2021 έγγραφό του το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού εξέφρασε την σύμφωνη γνώμη του για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης
πολιτισμικής ανάπτυξης για το έργο «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ Α)
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ».

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η συνεργασία των
συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο: «Εμπλουτισμός της μόνιμης έκθεσης
(αίθουσα Α) του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας» η χρηματοδότηση του οποίου έχει ενταχθεί στο
Πρόγραμμα από πιστώσεις ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΣΑΕΠ066).

Το έργο αφορά την εκπόνηση μελέτης εφαρμογής της μουσειογραφικής μελέτης,
αναδιάρθρωση του εκθεσιακού υλικού και τον εμπλουτισμό του με νέα ευρήματα καθώς και τον
εκσυγχρονισμό της εγκατάστασης κλιματισμού στον εκθεσιακό χώρο, και αναβάθμιση της
υφιστάμενης μηχανολογικής εγκατάστασης.

Η ανάγκη σύναψης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης προέκυψε, αφενός μεν από το
γεγονός ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι ο Κύριος του Έργου και αφετέρου γιατί η
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει εξασφαλίσει την χρηματοδότησή του.

Από το υπόψη έργο θα υπάρξουν μόνο θετικές επιπτώσεις, γιατί θα εμπλουτιστεί η μόνιμη
έκθεση του Μουσείου με πρόσφατα ανασκαφικά ευρήματα από σωστικές και συστηματικές
ανασκαφές στο Ν. Φθιώτιδος.

Το έργο κρίνεται αναγκαίο, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και είναι προς όφελος της τοπικής
κοινωνίας και συνακόλουθα η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αντλεί ωφέλεια από τη πραγμάτωσή
του.

ΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(άρθρο 100 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 179 του Ν.

4555/2018)

μεταξύ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
και

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

για το έργο

«ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ Α’)
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»

Αθήνα, Απρίλιος 2021
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
για την υλοποίηση του έργου «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ Α)
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»

Στην Αθήνα σήμερα ………………………… οι παρακάτω φορείς καλούμενοι στο εξής

"συμβαλλόμενοι":

α) το Υπουργείο Πολιτισμού, και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), νόμιμα εκπροσωπούμενο από την

Υπουργό, κ. Λίνα Μενδώνη, και

β) η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη, κ. Φάνη

Σπανό,

συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα.

Π ρ ο ο ί μ ι ο

Μεταξύ των συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση σύμφωνα με:

1. Το ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −

Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Α’ 87) και ειδικότερα στο άρθρο 100 αυτού,

2. Το ν. 4555/2018 (Α’ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»),

3. Το άρθρο 21 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) «Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση

προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού», όπως αυτό ισχύει,

4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας

διοίκησης»,

5. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 (Α’ 153) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της

πολιτιστικής κληρονομιάς», όπως ισχύει,

6. Το άρθρο 1 παρ. 6 περ. στ΄ του ν. 1256/1982, (Α΄65), «Για την πολυθεσία, την

πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς

για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως

ισχύει,

7. Τα άρθρα 75-80 του ν. 4727/2020 “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές

Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες

διατάξεις.” (Α’ 184),

8. Το ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
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(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, και ιδίως του άρθρου

12, παρ. 4,

9. Το 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,

10. Το ν. 4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει,

11. Το άρθρο 81 του ν. 1958/1991 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» (Α’ 122), όπως

ισχύει σήμερα,

12. Το ν. 4129/2013 (Α΄52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει,

13. Το ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο,

ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον

Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της

δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»,

14. Το Π.Δ. 24/2019 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων» (ΦΕΚ 39 A),

15. Το Π.Δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού...»,

16. Το Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7), όπως ισχύει,

17. Το Π.Δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

18. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Α’ 241), όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει,

19. Την με αρ. πρωτ. 384/2018 (ΑΔΑ:6ΔΠΤ7ΛΗ-ΞΙ7) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου

Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με την έγκριση πρότασης τροποποίησης του ΠΔΕ Π.Στ.Ε. έτους

2018,

20. Την με αρ. πρωτ. 138107/19-12-18 (ΩΖΥΟ465ΧΙ8-Α0Ο) απόφαση ΥΠΟΙΑΝ έγκρισης της

ΣΑΕΠ066 του ΠΔΕ 2018, στην οποία εγγράφηκε το έργο με τίτλο: «Εμπλουτισμός της

μόνιμης έκθεσης (αίθουσα Α) του αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας», ΚΕ:2018ΕΠ06600094

και προϋπολογισμό 850.000,00 €,

21. Τη με αρ. πρωτ. 301330/2983/20-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΨΥΘ7ΛΗ- 5ΦΒ) απόφαση της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία ορίστηκε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Στερεάς Ελλάδας ως διαχειριστής έργου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στα

έργα της ΣΑΕΠ 066 της Περιφέρειας με κωδικό έργου 2018ΕΠΟ6600094 και με τίτλο

«Εμπλουτισμός της Μόνιμης Έκθεσης (Αίθουσα Α) του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας»,

22. Το από 12-01-2021 Τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο του έργου,

23. Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ/192579/23619/2175/29.04.2020 (ΑΔΑ:
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ΨΛΠΚ4653Π4-Ο60) Απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Αναστήλωσης, Μουσείων και

Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟΑ με θέμα "Έγκριση της Μουσειογραφικής Οριστικής Μελέτης

του εμπλουτισμού της βόρειας αίθουσας (Αίθουσα Α’) της μόνιμης έκθεσης του

Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας, Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»,

24. Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ/733523/83278/29.12.2020 (ΑΔΑ:

6Γ2Β4653Π4-0ΦΕ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ με θέμα

“Έγκριση μελέτης εφαρμογής και των αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης του έργου

“Εκσυγχρονισμός Η/Μ εγκαταστάσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας”,

25. Την υπ’ αρ. Πρωτ. 32937/18.03.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και

Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΩΥ6Ι46ΜΤΛΡ-ΜΓΙ) σχετικά με την ένταξη του έργου με τίτλο με τίτλο

«Εμπλουτισμός της Μόνιμης Έκθεσης (Αίθουσα Α) του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας»

στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, στη ΣΑΕΠ 066,

26. Την υπ. αρ. πρωτ. 132526/31-03-2021 σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού και

Αθλητισμού, που αφορά στην έγκριση σύναψης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

27. Την υπ’ αρ. ................../2021 (ΑΔΑ: ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης

μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) και της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδας, για την υλοποίηση του έργου « Εμπλουτισμός της Μόνιμης Έκθεσης (Αίθουσα Α)

του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας» και ο ορισμός μελών στην Επιτροπή Παρακολούθησης

της Προγραμματικής Σύμβασης,

28. Την υπ’ αρ. …………………. Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο ν.

Φθιώτιδας περί ελέγχου του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης για το έργο

«Εμπλουτισμός της Μόνιμης Έκθεσης (Αίθουσα Α) του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας»,

29. Το γεγονός ότι από την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής Ανάπτυξης δεν

προκύπτει δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Με την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση καθορίζεται το πλαίσιο συμφωνίας για την

εκπόνηση και την εφαρμογή του Προγράμματος του έργου που αναφέρεται στο θέμα και

προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησής του.

Άρθρο 1
Περιεχόμενο της Σύμβασης

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

για την εκτέλεση του Προγράμματος και συγκεκριμένα:

1. Το περιεχόμενο της Σύμβασης (άρθρο 1).
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2. Τον σκοπό της Σύμβασης (άρθρο 2).

3. Το αντικείμενο της Σύμβασης (άρθρο 3).

4. Τους πόρους που θα διατεθούν και τον τρόπο χρηματοδότησης του Προγράμματος (άρθρο

4).

5. Τη διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 5).

6. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων (άρθρο 6).

7. Το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης και τις αρμοδιότητές του (άρθρο

7).

8. Τις τροποποιήσεις της Σύμβασης (άρθρο 8).

9. Την αντισυμβατική συμπεριφορά - τις ρήτρες (άρθρο 9).

10. Τις τελικές διατάξεις (άρθρο 10).

Άρθρο 2
Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι ο εμπλουτισμός της μόνιμης

έκθεσης (αίθουσα Α) του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας

βρίσκεται εντός του Αρχαιολογικού Χώρου του Κάστρου Λαμίας (Β.Δ. 25/2/1922 (ΦΕΚ 28/26/2/1922

και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/250363 /162460/6913/2298/18-12-2017,

ΦΕΚ301/ΑΑΠ/29-12-2017) και στεγάζεται στο επίμηκες κτήριο του οθωνικού στρατώνα, ο οποίος

αναστηλώθηκε από το Δήμο Λαμιέων στο τέλος της δεκαετίας του 1980, για να στεγάσει το

Αρχαιολογικό Μουσείο της Φθιώτιδας. Η μόνιμη έκθεση του Μουσείου λειτουργεί από το 1994 στον

πρώτο όροφο του κτηρίου. Μετά την παρέλευση 25 χρόνων από την εποχή που άνοιξαν για το

κοινό οι αίθουσες του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας και, δεδομένου του μεγάλου όγκου νέων

ευρημάτων που ήλθαν στο φως την τελευταία δεκαετία, θεωρείται αναγκαία η επανέκθεση και ο

εκσυγχρονισμός του Μουσείου. Σκοπός της επανέκθεσης της αίθουσας Α είναι η προβολή του

έργου της Υπηρεσίας και ο εμπλουτισμός της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου με πρόσφατα

ανασκαφικά ευρήματα από σωστικές και συστηματικές ανασκαφές στο Ν. Φθιώτιδος.

Άρθρο 3
Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αφορά στην εκτέλεση του έργου: «Εμπλουτισμός της

μόνιμης έκθεσης (αίθουσα Α) του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας» Δήμου Λαμιέων, Π.Ε.

Φθιώτιδος, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, από το ΥΠΠΟΑ (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΦΕΥ και

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ), η χρηματοδότηση του οποίου έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα από

πιστώσεις ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΣΑΕΠ066) με τις υπ’ αριθμ. 137869/19-12-2018,

ΑΔΑ: 6ΗΤ77ΛΗ-ΣΦΔ



60

138107/19-12-18 και 32937/18.03.2021 αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 Στο εν λόγω έργο περιλαμβάνεται η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής της

μουσειογραφικής μελέτης, η αναδιάρθρωση του εκθεσιακού υλικού και ο

εμπλουτισμός του με νέα ευρήματα σύμφωνα με τους κύριους άξονες της μόνιμης

έκθεσης (νεκροταφεία/ιερά). Ο νέος εκθεσιακός εξοπλισμός αποτελείται από νέες

προθήκες (=21) έκθεσης αρχαιολογικών ευρημάτων (αυτοφωτιζόμενων, αεροστεγών,

ανοιγόμενων και κλιματιζόμενων), από βάσεις - βάθρα (=8) για ασφαλή τοποθέτηση

αρχαίων αντικειμένων, από εκθεσιακές κατασκευές (=3) για την τοποθέτηση

εκθεσιακού υλικού, βάσεις(=5) εποπτικού υλικού μικρού μεγέθους, πινακίδες (=16)

εποπτικού υλικού μεγάλου μεγέθους, τροχήλατο ταμπλό εποπτικού υλικού,

κατασκευές (=2) ανάρτησης εποπτικού υλικού, εκθεσιακά ταμπλό και μεταλλικές

κατασκευές για την ασφαλή στήριξη αρχαίων αντικειμένων, επενδύσεις των τοίχων,

όπως επίσης μίας (1) ειδικής κατασκευής του χρονολογίου του προθαλάμου,

αποτελούμενης από έναν (1) τοίχο εποπτικού υλικού, μίας (1) φωτεινής τράπεζας,

μιας (1) μεγάλης επιφάνειας χάρτη, μίας (1) ειδικής κατασκευής με την κάτοψη των

εκθεσιακών χώρων, κ.λ.π. Προβλέπεται να πραγματοποιηθεί η αναβάθμιση του

φωτισμού και του κλιματισμού των αιθουσών για τον εκσυγχρονισμό του Μουσείου.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται ο ριζικός εκσυγχρονισμός του εκθεσιακού φωτισμού

ανάδειξης, τόσο του γενικού σκηνογραφικού, όσο και αυτού εντός των προθηκών

(υφιστάμενων και νέων), η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των υφιστάμενων

(=14) προθηκών, καθώς και η προμήθεια, η υλοποίηση και η εγκατάσταση του

πάσης φύσεως εποπτικού υλικού, συμβατικού και ψηφιακού.

 Επίσης περιλαμβάνεται ο εκσυγχρονισμός της εγκατάστασης κλιματισμού

(Θέρμανση-Ψύξη) στον εκθεσιακό χώρο, καθώς και τεχνικές βελτιώσεις με

αναβάθμιση της υφιστάμενης μηχανολογικής εγκατάστασης (και της ηλεκτρικής

υποστήριξής της), αναβάθμιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του Μουσείου.

Άρθρο 4
Προϋπολογισμός -

Πόροι και Τρόπος Χρηματοδότησης του Προγράμματος
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης

ανέρχεται στο ποσό των στο ποσό των 958.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα

καλυφθεί στο σύνολό του από τις πιστώσεις του ΠΔΕ 2021 ΣΑΕΠ 066, της Περιφέρειας Στερεάς

Ελλάδος, με ενάριθμο 2018ΕΠ06600094.

To ποσό των 723.500,00 € θα διατεθεί για την υλοποίηση του 1ου υποέργου με τίτλο

«Εμπλουτισμός της μόνιμης έκθεσης (αίθουσα Α) του Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας», το οποίο

θα εκτελεστεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας και το ποσό των
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235.000,00 € θα διατεθεί για την υλοποίηση του 2ου υποέργου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Η/Μ

εγκαταστάσεων (εγκατάσταση κλιματισμού και εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων) του Αρχ/κού

Μουσείου Λαμίας», το οποίο θα εκτελεστεί από την Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων
Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος έχει ορίσει υπόλογο για τον χειρισμό των δαπανών του

έργου το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας.

Η διαχείριση των πιστώσεων του έργου θα γίνεται σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει

την μελέτη και την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων.

Άρθρο 5
Διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης

Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες, η δε ισχύς της

εκκινεί από την ημερομηνία υπογραφής της. Οι προβλεπόμενες εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα

με το Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Η διάρκεια της σύμβασης

δύναται να παραταθεί για διάστημα έως δώδεκα (12) μήνες, αποκλειστικά για λόγους που αφορούν

την ολοκλήρωση του αντικειμένου της. Για την παράταση απαιτείται νέα έγγραφη συμφωνία των

Συμβαλλόμενων μερών, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και

σχετική απόφαση των συλλογικών οργάνων των συμβαλλομένων, εφόσον αυτή απαιτείται.

Άρθρο 6
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων

Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης καθένα από τα

Συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνει τις κατωτέρω υποχρεώσεις:

Α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει:
α. Να χρηματοδοτήσει το έργο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας

μέσω της ΣΑΕΠ 066 ΚΕ:2018ΕΠ06600094.

β. Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.

γ. Να συνεργάζεται με το έτερο Συμβαλλόμενο σε όλη την διάρκεια της Σύμβασης, να

παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια για την υλοποίηση όλων όσων

προβλέπονται στην Σύμβαση αυτή και να προβεί στις όποιες αναγκαίες ενέργειες, οι οποίες

θα υποδεικνύονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου και οι οποίες απορρέουν

από τις αρμοδιότητες της, με σκοπό την διευκόλυνση της πορείας εκτέλεσης του έργου.
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Β. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, δια της Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης
Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και
Ευρυτανίας αναλαμβάνει:

α. Την υλοποίηση του υποέργου 1: «Εμπλουτισμός της μόνιμης έκθεσης (αίθουσα Α) του

Αρχαιολογικού Μουσείου Λαμίας» (εκπόνηση μελέτης εφαρμογής της μουσειογραφικής

μελέτης, νέες προθήκες και αναβάθμιση των υφιστάμενων, εκθεσιακός εξοπλισμός, πάσης

φύσης εποπτικό υλικό (συμβατικού και ψηφιακό), εκθεσιακός φωτισμός ανάδειξης,

εκθεσιακή στήριξη αντικειμένων εντός και εκτός προθηκών, κλπ) δια της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας (ΕΦΑΦΕ).
β. Την υλοποίηση του υποέργου 2: «Εκσυγχρονισμός Η/Μ εγκαταστάσεων (εγκατάσταση

κλιματισμού και εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων) του Αρχ/κού Μουσείου Λαμίας» διά της
Διεύθυνσης Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων
(ΔΜΕΕΜΠΚ).
γ. Να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.

δ. Να συνεργάζεται με το έτερο Συμβαλλόμενο σε όλη την διάρκεια της Σύμβασης, να

παρέχει κάθε δυνατή και αναγκαία πληροφορία και βοήθεια για την υλοποίηση όλων όσων

προβλέπονται στην Σύμβαση αυτή και να προβεί στις όποιες αναγκαίες ενέργειες, οι οποίες

θα υποδεικνύονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου και οι οποίες απορρέουν

από τις αρμοδιότητες του, με σκοπό την διευκόλυνση της πορείας εκτέλεσης του έργου.

Άρθρο 7
Όργανο Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

και αρμοδιότητές του

Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συγκροτείται, με κοινή

απόφαση των συμβαλλόμενων μερών, Επιτροπή Παρακολούθησης. Η Επιτροπή αποτελείται από

τρία (3) μέλη, εκπροσώπους των συμβαλλομένων (με τους νόμιμους αναπληρωτές τους), που

ορίζονται ως ακολούθως:

1. Ένας (1) εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:

Η κα. Σταματοπούλου Χρυσάφω, Αρχιτέκτονά Μηχανικό Π.Ε., υπάλληλο του Τμήματος

Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργωνο η οποια θα εκτελεί καθήκοντα Προέδρου, με

αναπληρωτή της τον κ. Συλεούνη Λάμπρο, Αρχιτέκτονά Μηχανικό Π.Ε. προϊστάμενο του Τμήματος

Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων .

2. Ένας (1) εκπρόσωπος του ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΦΕ:
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Η κ. Ευθυμία Καράντζαλη, αρχαιολόγος, Προϊσταμένη της ΕΦΑ Φθιώτιδος και Ευρυτανίας,

με αναπληρώτρια την κ. Ιωάννα Μανωλούδη, ΤΕ Μηχανικών, Προϊσταμένη του τμήματος Έργων

και Μελετών της ΕΦΑΦΕ.

3. Ένας εκπρόσωπος του ΥΠΠΟΑ/ΔΜΕΕΜΠΚ:

Ο κος Κωνσταντίνος Φρισήρας, Προϊστάμενος της ΔΜΕΕΜΠΚ, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών,

ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών, με αναπληρωτή τον κο Γεώργιο Κυπριωτάκη, Προϊστάμενο

του Τμήματος Η/Μ Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων της Δ.Μ.Ε.Ε.Μ.Π.Κ., ειδικότητας

ΠΕ Μηχανικών - Μηχανολόγων Μηχανικών.

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί η κ. Αναστασία Σταμοκώστα, Π.Ε. Διοικητικού-

Οικονομικού, υπάλληλος της ΕΦΑΦΕΥ, με αναπληρωτή κ. Γκόλφω Φουντούκη, Δ.Ε. Διοικητικών

Γραμματέων, υπάλληλο της ΕΦΑΦΕΥ.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής θα διαρκέσει όσο χρόνο και η παρούσα. Η Επιτροπή

συγκαλείται από τον πρόεδρό της και συνεδριάζει σε τακτικές συνεδριάσεις κάθε δύο (2) μήνες και

εκτάκτως όποτε το απαιτούν οι όροι της Σύμβασης ή κρίνει ο Πρόεδρος αυτής.

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:

 Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της Σύμβασης.

 Η υποβοήθηση υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης.

 Η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των Συμβαλλομένων σχετικής με την ερμηνεία των

όρων ή τον τρόπο εφαρμογής της Σύμβασης.

 Η εισήγηση για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του

αντικειμένου της σύμβασης, ανάλογα με την πορεία της σύμβασης.

 Η εισήγηση προς τα συμβαλλόμενα μέρη της παράτασης, με αιτιολογημένη και γραπτή

εισήγηση - πρακτικό, της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης και,

σύμφωνα με τους όρους αυτής.
 Η πιστοποίηση της προόδου υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της

Σύμβασης και η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται

από τα συμβαλλόμενα μέρη.

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, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται για το παραπάνω έργο τους.
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Η Επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Οι συνεδριάσεις

της Επιτροπής μπορούν να πραγματοποιηθούν και με τηλεδιάσκεψη, χωρίς τη φυσική παρουσία

ορισμένων ή του συνόλου των μελών, και με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο, το οποίο πρέπει να

ορίζεται ρητώς στην πρόσκληση που απευθύνει ο Πρόεδρος στα μέλη. Στην περίπτωση αυτή, η

απαρτία της Επιτροπής, στην οποία προσμετρώνται και τα μέλη που συμμετέχουν στη συνεδρίαση

μέσω τηλεδιάσκεψης, καταγράφεται από τον Πρόεδρο. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής της

συνεδρίασης που παρέχεται από την τεχνολογία, εφόσον χρησιμοποιηθεί, πρέπει να αποτρέπει

οποιαδήποτε τροποποίηση των όσων διαμείβονται στην τηλεδιάσκεψη και να βοηθά στην

επεξεργασία των πρακτικών, χωρίς να δημιουργούνται ασάφειες και αμφισβητήσεις. Κατά τα λοιπά

εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.

Άρθρο 8
Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης

Με κοινή έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα

Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το

χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της, καθώς επίσης και να παρατείνεται η διάρκεια της, με

έγγραφη τροποποίηση της παρούσης που θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. Ειδικότερα,

παράταση της διάρκειας της σύμβασης, τμηματικής ή συνολικής δύναται να χορηγηθεί έως το τέλος

της Πράξης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου, και τη σύμφωνη

γνώμη της Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου του άρθρου 7 και με μέγιστη διάρκεια παράτασης

τους δώδεκα (12) μήνες.

Η τροποποίηση του εσωτερικού χρονοδιαγράμματος που δεν επιφέρει μεταβολή στη

συνολική διάρκεια ισχύος της παρούσας, γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής

Παρακολούθησης και δεν απαιτείται τροποποίηση της παρούσας.

Η ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης δεν μπορεί

να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου.

Άρθρο 9
Αντισυμβατική συμπεριφορά - Ρήτρες

Η παράβαση από οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα μέρη οποιουδήποτε από τους όρους

της παρούσης, οι οποίοι στο σύνολό τους θεωρούνται ουσιώδεις, παρέχει στο έτερο Συμβαλλόμενο

μέρος το δικαίωμα να αξιώσει 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, το έτερο Συμβαλλόμενο μέρος
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έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την Σύμβαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε

θετική ή αποθετική ζημία.

Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την εφαρμογή

των όρων της παρούσας κατά την εκτέλεση του έργου, που δεν θα επιλύονται από την Επιτροπή

Παρακολούθησης της Σύμβασης, θα υπάγονται στα καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμόδια Δικαστήρια της

Λαμίας.

Άρθρο 10
Τελικές Διατάξεις

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 τα δικαιώματα ή απαλλαγή από τις

υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων 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 πέντε (5) πρωτότυπα και έλαβαν τρία (3) το

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και δύο (2) η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Υπουργείο Πολιτισμού και

Αθλητισμού

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η Υπουργός

Λίνα Μενδώνη

Ο Περιφερειάρχης

Φάνης Σπανός
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Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Το έργο είναι χρήσιμο και αναγκαίο…..Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει τη σύναψη και το σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για το έργο της
ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «Εμπλουτισμός της Μόνιμης Έκθεσης (Αίθουσα Α) του Αρχαιολογικού
Μουσείου Λαμίας» και ΚΕ 2018ΕΠΟ6600094, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο και
εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.
2. Ορίζει ένα (1) μέλος στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης από πλευράς Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας και τον αναπληρωτή του ως εξής:
 Την κα Σταματοπούλου Χρυσάφω, Αρχιτέκτονα Μηχανικό Π.Ε., υπάλληλο του

Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, ως πρόεδρο,
αναπληρούμενη από τον κ. Συλεούνη Λάμπρο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό Π.Ε. προϊστάμενο
του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 522

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ Α)

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
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ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ -
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 Διάρκεια Προγραμματικής Σύμβασης: 36
μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1
1
2

2

Εκσυγχρονισμός Η/Μ εγκαταστάσεων
(εγκατάσταση κλιματισμού και
εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων) του
Αρχ/κού Μουσείου Λαμίας.

(συμβάσεις, διοικητικές ενέργειες –
εγκρίσεις – εκτέλεση του υποέργου 2)

3
Ανάθεση μελέτης εφαρμογής
μουσειογραφικής μελέτης, διοικητικές
ενέργειες – εγκρίσεις (υποέργο 1).

4

Διαχείριση και υλοποίηση του υποέργου 1
(διενέργεια διαδικασιών αναθέσεων,
συμβάσεων, επιλογής αναδόχων προμηθειών
και εργασιών)

5 Οριστική παραλαβή του έργου
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση δαπάνης για την αποπληρωμή των δικαιούχων της απαλλοτρίωσης του
έργου «Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33) – (συνέχιση)».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 71521/2575/09-04-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Πρόκειται για αναγκαίες απαλλοτριώσεις…..Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει δαπάνη ποσού 96.179,24€, για την αποπληρωμή τεσσάρων (4) δικαιούχων
αποζημίωσης για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης του έργου «Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα –
Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33) – (συνέχιση)».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 523

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ανάθεσης της μελέτης: «Μελέτη αποκατάστασης από θαλάσσια
διάβρωση της παραλίας Αγ. Αποστόλων»Π.Ε. Εύβοιας, συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής
59.152,67 € (χωρίς ΦΠΑ) (ή 73.349,30 € με ΦΠΑ).

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 57109/1920/Φ.Μ./08-
04-2021 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:
Α) τον «Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης» για τη : “ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ”, όπως συντάχθηκε από τη Δ.Τ.Ε.
κατά τις διατάξεις του άρθρ. 45, παρ. 8 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147Α΄/8-8-2016) (“Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών”), ο οποίος στο παρόν στάδιο αποτελείται
από τον «Υποφάκελο Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης» (Υποφάκελος πριν από την ημερομηνία
διεξαγωγής του διαγωνισμού, παρ. 8(Α) άρθρου 45) και περιλαμβάνει:
α1) το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου, την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας, το

πρόγραμμα του απαιτούμενων μελετών, την απαιτούμενη δαπάνη κλπ.
α2) τη Συγγραφή Υποχρεώσεων
α3) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) (πρότυπο τεύχος για

συμπλήρωση από τους οικονομικούς φορείς, με δεσμευτική ισχύ σύμφωνα με το άρθρ.
53 του Ν.4412/2016)

α4) Το υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς &
α5) τη Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας για τη σύναψη Ηλεκτρονικών Δημοσίων

Συμβάσεων Μελετών κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (βάσει της από
03-06-2019 Πρότυπης Διακήρυξης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., κατά το σχετικό Παράρτημα Β).

Β)Την ανάθεση της ανωτέρω μελέτης
 με τη διαδικασία του «Συνοπτικού διαγωνισμού» του άρθ. 117 του Ν.4412/2016 και

 με τη χρήση του άρθ. 86, παρ. 6 (“τιμή ή κόστος ως μοναδικό κριτήριο ανάθεσης”)
συνδυαστικά με την περίπτωση 6.(δ) (“μελέτες που εκπονούνται σε ένα στάδιο κλπ.”)

2.Ορίζει τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως την Αρχή που θα διενεργήσει το
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διαγωνισμό.
3.Εξουσιοδοτεί τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας να προβεί στη

συγκρότηση της επιτροπής για την αξιολόγηση των μελετητών σύμφωνα με το Ν. 4024/2011,
άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» και την απόφαση
ΔΙΣΚΟ/Φ.18/οικ.21508–7/11/2011 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (τα μέλη της ΔΤΕ που θα προκύψουν από κλήρωση , καθώς
και τα μέλη (τακτικό και αναπληρωματικό) που θα προταθούν από το Τ.Ε.Ε.) και να ορίσει
την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού καθώς και νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού,
σύμφωνα με το άρθ. 14 της Διακήρυξης, αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η
δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί
καμία προσφορά.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 524

ΘΕΜΑ 18ο:Δημοπράτηση του έργου: «Άρση προσάμμωσης εισόδου λιμένος
Καρύστου»προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
«ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ» της Π.Ε. Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.73887/2650/12-04-
2021 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:
 Τη δημοπράτηση και κατασκευή του έργου με τίτλο «ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΑΜΜΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ» προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., που χρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα «ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ» της Π.Ε. Εύβοιας, με ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό
του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 125 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 δημοπρασία (τα μέλη

της επιτροπής θα προκύψουν από κλήρωση). Επειδή ο προϋπολογισμός του έργου είναι
κάτω από το 1.000.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) η επιτροπή δημοπρασίας θα είναι 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 εγγράφως 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
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υποβληθείσας προσφοράς του, όπως ορίζει το άρθρο 3 παρ. 3.8 της διακήρυξης.
 Να κοινοποιεί στους προσφέροντες, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής

προσφορών και πριν την αποσφράγιση, τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων 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.ζ) 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.η) 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.α) της
διακήρυξης.

 Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, με κάθε πρόσφορο τρόπο, σε όλους τους
προσφέροντες, πλην του προσωρινού αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.2.β)
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.β) της διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 525

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου:«Συντήρηση και
αποκατάσταση οδοστρώματος και τεχνικών έργων στις εθνικές οδούς 27 και 48 και στις
επαρχιακές οδούς 4,5 και 6» προϋπολογισμού: 3.700.000,00 €,Π.Ε. Φωκίδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.73014/1560/12-04-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει:
 τη δαπάνη του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ 27 και 48 ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ
4,5 και 6»ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.700.000,00 € ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 2014ΕΠ56600009
ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΑΕΠ 566»

 την ηλεκτρονική δημοπράτηση του εν λόγω έργου με ανοικτό διαγωνισμό και με το σύστημα
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 Ν.4412/2016).

 τους όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο διακήρυξης.
 τη διακήρυξη & την περίληψη διακήρυξης .

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

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

4.Εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας δια του αναπληρωτή
Προϊσταμένου της ΔΤΕ της Π.Ε Φωκίδας , μέσω του πιστοποιημένου χρήστη, και μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, όπως
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αναγράφονται στις διατάξεις του νόμου για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες , στη διακήρυξη κ.λπ
ειδικότερα όπως :
 Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών στους οικονομικούς φορείς άρθρο 2 παραγ. 2.3
της διακήρυξης .
 Με σχετική απόφαση του αναπληρωτή Προϊσταμένου ΔΤΕ , να γίνετε δεκτή η αποδοχή
αιτήματος του προσφέροντα για απόσυρση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής προσφοράς όπως
ορίζει το άρθρο 3 παραγ. 3.6 της διακήρυξης
 Κοινοποίηση στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων , άρθρο 4 παραγ.
4.1.α της διακήρυξης .
 Κοινοποίηση στους προσφέροντες την απόφαση έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης και
παροχής πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων
,άρθρο 4 παραγ. 4.1.θ της διακήρυξης
 Γνωστοποίηση στους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές , την
ημέρα και ώρα της κλήρωσης που θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού, άρθρο 4 παραγ.
4.1.ι της διακήρυξης
 Να προσκαλεί τον ανάδοχο να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , άρθρο 4 παραγ
4.2α της διακήρυξης .
 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο για την υποβολή συμπληρωματικών
δικαιολογητικών, άρθρο 4 παραγ 4.2.γ της διακήρυξης ).
 Να κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης , μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών ,
σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο και να αναρτά τα δικαιολογητικά του
προσωρινού αναδόχου μέσω της λειτουργικότητας «Συνημμένα Ηλεκτρονικού διαγωνισμού»
άρθρο 4 παραγ 4.2. δ της διακήρυξης ).
 Να προσκαλεί τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά , και
να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού , και να κοινοποιεί την απόφαση
κατακύρωσης, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνίας», άρθρο 4 παραγ 4.2 .ε της
διακήρυξης .
 Να μεταθέσει με απόφασή της την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών
προσφορών και την αποσφράγιση αυτών σε άλλη ημέρα , αν για λόγους ανωτέρας βίας η για
τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα , η αν μέχρι την
ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά.
Επίσης να κοινοποιήσει ηλεκτρονικά στους προσφέροντες την απόφαση αυτή εντός πέντε ( 5 )
τουλάχιστον εργάσιμων ημερών πριν τη νέα ημερομηνία και να αναρτηθεί αυτή στο ΚΗΔΜΗΣ και
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, και να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει , πριν
τη λήξη τους την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
 Να κοινοποιεί την προδικαστική προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο , να ειδοποιεί και
να παρέχει πρόσβαση , μέσω της λειτουργίας της Επικοινωνίας» στο σύνολο των στοιχείων του
διαγωνισμού και να διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ) τα
προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις άρθρο 4 παραγ 4.3 της διακήρυξης

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 526

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση Πρακτικού I (Έλεγχος Δικαιολογητικών συμμετοχής) της επιτροπής
διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 παρ 2γ. Του Ν.4412/2016 για την ανάθεση
εκπόνησης της μελέτης :«Επείγουσες μελέτες βελτίωσης οδικού δικτύου Κρέντη Άγραφα(τμήμα
Κρέντη –γέφυρα Καρβασαρά) λόγω εκδήλωσης κατολισθητικών –γεωλογικών φαινομένων)»
προεκτιμώμενης αμοιβής: 140.000,00 € ( με Φ.Π.Α.) με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή
(Απόφαση ΟΕ 1758/22-12-2020 Α.Π.48 ΑΔΑ:ΩΕΨΔ7ΛΗ-ΕΑΧ)Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 68090/731/09-04-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Δεν έχουμε αντίρρηση….
Ζητάμε, όμως διευκρινήσεις για το πως ερμηνεύουμε σε μια μελέτη την έκπτωση 70,44 %.... Πως
εκτιμούμε την διαμόρφωση του προϋπολογισμού της από πλευράς υπηρεσίας ;”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ’αριθμ. Ι/23-03-2021(ολοκληρώθηκε 09-04-2021) Πρακτικό που αφορούσε τον
έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής της επιτροπής διαδικασίας διαπραγμάτευσης του άρθρου
32 παρ 2γ. Του Ν.4412/2016 για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης :«Επείγουσες μελέτες
βελτίωσης οδικού δικτύου Κρέντη Άγραφα(τμήμα Κρέντη –γέφυρα Καρβασαρά) λόγω
εκδήλωσης κατολισθητικών –γεωλογικών φαινομένων)» προεκτιμώμενης αμοιβής: 140.000,00
€ ( με Φ.Π.Α.) με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή (Απόφαση ΟΕ 1758/22-12-2020
Α.Π.48 ΑΔΑ:ΩΕΨΔ7ΛΗ-ΕΑΧ)

2. Αναδεικνύει ως προσωρινό μειοδότη τη ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: “ΜΑΡΓΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ” “ΛΕΒΕΝΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ”- “ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ” με προσφερόμενο ποσό σύμβασης 33.371,75€ που
αντιστοιχεί σε μέση τεκμαρτή έκπτωση 70,44%

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 527

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδικού
δικτύου ΔΕ Κτημενίων & ΔΕ Φουρνά», Π.Ε. Ευρυτανίας προϋπολογισμού 900.000,00€ και
ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 73039/846/12-04-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ’αριθμ. 1/22-03-2021(ολοκληρώθηκε 07-04-2021)πρακτικό της αρμόδιας
επιτροπής του διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου ΔΕ
Κτημενίων & ΔΕ Φουρνά», Π.Ε. Ευρυτανίας προϋπολογισμού 900.000,00€ με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:
138713.

2.Αναδεικνύει ως προσωρινό ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. &
ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε.»με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα τρία και ογδόντα οκτώ
τοις εκατό (43,88%) επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 528

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Οικονομικής
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση - αποκατάσταση
τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών Νότιας Εύβοιας για τα έτη 2020 και 2021»
προϋπολογισμού 925.309,06 € με ΦΠΑ.

ΑΔΑ: 6ΗΤ77ΛΗ-ΣΦΔ



72

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 74108/2663/13-04-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Δεν έχουμε αντίρρηση….
Ζητάμε, όμως διευκρινήσεις για το πως ερμηνεύουμε σε ένα τέτοιο έργο την έκπτωση 69,91 %....
Πως εκτιμούμε την διαμόρφωση του προϋπολογισμού της από πλευράς υπηρεσίας ;
Συνιστούμε ιδιαίτερη προσοχή στις διαδικασίες επίβλεψης της υλοποίησης του έργου.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το από 01-04-2021(ολοκληρώθηκε 08-04-2021) Πρακτικό Αποσφράγισης
Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του
υποέργου «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών
Νότιας Εύβοιας για τα έτη 2020 και 2021» προϋπολογισμού 925.309,06 € με ΦΠΑ, με
Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 92984

2. Απορρίπτει την προσφορά των δύο (2) οικονομικών φορέων: α) «ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε.» (κωδικός
ΕΣΗΔΗΣ 172254) και
β) «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» (κωδικός ΕΣΗΔΗΣ 170659), για τους λόγους που αναφέρονται στο
σχετικό πρακτικό.

3. Ανακηρύσσει ως προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ”, με Α.Α. Προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ: 172224 και
ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης εξήντα εννέα και ενενήντα ένα τοις εκατό (69,91
%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 529

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών
σηματοδοτών στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας 2020» προϋπολογισμού 300.000,00 του
έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας”.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 39401/1936/07-04-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ. ΙΙ/30-03-2021 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου “Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και
φωτεινών σηματοδοτών στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας 2020”προϋπολογισμού
300.000,00 με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 94913, του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε.
Φθιώτιδας” .

2.Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση “ΜΠΑΡΩΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ”, με Α.Α.Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 180182 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης
εξήντα επτά τοις εκατό (67,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 530

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής
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δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων
και ποταμών Βόρειας Εύβοιας για τα έτη 2020 και 2021»προϋπολογισμού 800.000,00€ με ΦΠΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 2797/55/13-04-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Δεν έχουμε αντίρρηση….
Ζητάμε, όμως διευκρινήσεις για το πως ερμηνεύουμε σε ένα τέτοιο έργο την έκπτωση 68,31 %....
Πως εκτιμούμε την διαμόρφωση του προϋπολογισμού της από πλευράς υπηρεσίας ;
Συνιστούμε ιδιαίτερη προσοχή στις διαδικασίες επίβλεψης της υλοποίησης του έργου.
Ζητάμε, επίσης, τον πίνακα των υποχρεώσεων σε έργα για την Περιφέρεια της εργοληπτικής
Εταιρείας «SICAP ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».”

Η κα Μπατζελή επεσήμανε : “Οι εκπτώσεις σημαντικές όπως και στο θέμα 22. Η διαγωνιστική
διαδικασία ανοικτή με την SICAP να δίνει έκπτωση 68,5%.Σε συμμετοχή του σε διαγωνιστικές
διαδικασίες στην ΘΑΛΕΙΑ δεν ξεπέρασε το 30%.Είναι θέματα που θα μας
απασχολήσουν.Υποστηρίζουμε την εισήγηση”

Ο κ. Αναγνωστάκης στη συνέχεια δήλωσε: “Είναι σωστές οι παρατηρήσεις, που ακούστηκαν.
Σε ομοειδή έργα όπως αυτά του «ΖΟΡΜΠΑ», έδωσαν εκπτώσεις του 20% και σε αυτά της
«ΘΑΛΕΙΑΣ» 28%. Τώρα η ίδια εταιρεία προσφέρει έκπτωση 68,31%.
Πως το ερμηνεύει αυτό, η περιφερειακή αρχή, πως τοποθετείται ως προς την πολιτική επιλογή
των κλειστών διαγωνιστικών διαδικασιών; Δεν έχει απαντήσεις.
Οι αποκαταστάσεις του ΖΟΡΜΠΑ ακόμη σέρνονται. Από παρατάσεις σε παρατάσεις πάνε.
Πολιτικά είναι τα ζητήματα .”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ. ΙΙ/01-04-2021 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση - αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών
έργων ρεμάτων και ποταμών Βόρειας Εύβοιας για τα έτη 2020 και 2021»προϋπολογισμού
800.000,00€ με ΦΠΑ, με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 92892

2.Κατακυρώνει τη σύµβαση του έργου στην εργοληπτική «SICAP ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Α.Α. Προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ: 171108 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης
εξήντα οκτώ και τριάντα ένα τοις εκατό (68,31 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 531

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κόμβος Δροσιάς Ν.Α.
Εύβοιας (Συνέχιση)» αναδόχου: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.68798/2477/06-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Θεωρούμε βάσιμη την αιτιολόγηση της παράτασης…..
Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Ο κ. Αναγνωστάκης επεσήμανε: “Επαρκής η αιτιολόγηση του αιτήματος της παράτασης,
συμφωνεί και η παράταξη μας.”
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΚΟΜΒΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ Ν.Α.
ΕΥΒΟΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ)» μέχρι 22-10-2021, καθώς οι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. είναι βάσιμοι εν όλω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 532

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου Νότιας Εύβοιας για τα έτη 2018-2019» αναδόχου: ΚΟΡΟΖΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔΕ

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 63551/2318/05-04-
2021 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: “Θεωρούμε πολιτικά απαράδεκτη την διάρκεια πραγματοποίησης ενός
τέτοιου έργου, που συμβασιοποιήθηκε στις 13/11/2018.
Η αποδοχή της παράτασης σημαίνει αποδοχή της αναποτελεσματικότητας της επίβλεψης, που
όφειλε να προτείνει έγκαιρα μέτρα που κρίνονταν απαραίτητα…..
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση….καταλογίζοντας ευθύνες στην Τεχνική Υπηρεσία και τους
πολιτικούς της προϊστάμενους, που, με προσεκτικό τρόπο και χαμηλούς τόνους, ψελλίζει σαν
δικαιολογία την έλλειψη χρηματοδότησης της ΣΑΕ 566, που ούτε ο εργολάβος δεν αναφέρει.”

Η κα Μπατζελή και ο κ. Σιαλμάς ψήφισαν κατά.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε: “Ψηφίζουμε κατά, γιατί θεωρούμε μη επαρκείς τους λόγους του
αιτήματος της παράτασης και λόγω της μεγάλης χρονικής διάρκειας υλοποίησης του.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019»
μέχρι 30-07-2021, καθώς οι λόγοι που επικαλείται ο Ανάδοχος ΚΟΡΟΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔΕ είναι
βάσιμοι εν όλω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 533

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προσθήκη αιθουσών στο
Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αιδηψού» αναδόχου ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΡΓΟΛ/ΚΗ ΚΑΤΑΣΚ/ΚΗ ΜΕΛ/ΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.
οικ.73863/2647/Φ.Ε./12-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας προς
την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή δήλωσε: “ Ψηφίζουμε ΚΑΤΑ της παράτασης και μάλιστα όταν αφορά αίθουσες
σχολείων που θα έπρεπε να είχαν τελειώσει μήνες πριν. ”

Ο κ.Σιαλμάς ψήφισε κατά δηλώνοντας ότι ο ανάδοχος είχε το χρόνο να ολοκληρώσει το έργο ,
δεδομένου ότι τα σχολεία δεν λειτουργούν .

ΑΔΑ: 6ΗΤ77ΛΗ-ΣΦΔ



75

Ο κ.Δούρος ψήφισε κατά υιοθετώντας την άποψη του κ. Σιαλμά.

Ο κ. Αναγνωστάκης ανέφερε: “Θεωρούμε μη επαρκή την αιτιολογία του αιτήματος της
παράτασης και για αυτό καταψηφίζουμε.”

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Θεωρούμε πολιτικά απαράδεκτη την διάρκεια πραγματοποίησης ενός
τέτοιου έργου, που συμβασιοποιήθηκε στις 15/10/2019.
Η αποδοχή της παράτασης σημαίνει αποδοχή της αναποτελεσματικότητας της επίβλεψης, που
όφειλε να προτείνει έγκαιρα μέτρα που κρίνονταν απαραίτητα…..
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση….καταλογίζοντας ευθύνες στην Τεχνική Υπηρεσία και τους
πολιτικούς της προϊστάμενους”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Προσθήκη αιθουσών
στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αιδηψού» μέχρι 02-11-2021, καθώς οι λόγοι που επικαλείται ο
Ανάδοχος ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛ/ΚΗ ΚΑΤΑΣΚ/ΚΗ ΜΕΛ/ΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι βάσιμοι εν όλο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 534

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπανών των εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου:
«Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022», χρήση 2020 και 2021 Π.Ε. Ευρυτανίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 74076/855/13-04-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή τόνισε ότι: “Πρόκειται για ένα σύνολο δαπανών 264.500 ευρώ. Δεν μπορούμε
να ελέγξουμε τον κάθε κωδικό και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Θα θέλαμε εξηγήσεις για τα
έργα/καθαρισμούς 9,11,12 όπου οι αμοιβές είναι σημαντικές και ξεπερνούν εκείνες των άμεσων
παρεμβάσεων λόγω φυσικών καταστροφών. Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι η εργοληπτική εταιρεία
του 11 και 12 είναι η ίδια ,θα μπορούσε να είναι ένα ξεχωριστό έργο και όχι προσφοράς
υπηρεσιών λόγω έκτακτων αναγκών. Επιπλέον από τον χαρακτηρισμό των έργων και των
παρεμβάσεων φαίνεται ότι τα έργα συντήρησης ρεμάτων και οδικών δικτύων ή γίνονται ή δεν
γίνονται σωστά. Η ανάθεση δεν μπορεί να αντικαθιστά τις διαγωνιστικές διαδικασίες έργων
υδατορεμάτων κλπ.”

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Πρόκειται για χρήσιμες και αναγκαίες παρεμβάσεις…. Πλην των
ερωτηματικών που μας δημιουργεί, αν μπορούσε να προγραμματισθεί νωρίτερα και να γίνει
ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία , η διευθέτηση της κοίτης των υδατορεμάτων ΣΑΡΚΙΝΗΣ,
ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ και ΚΑΚΟΡΕΜΑ.
Δεν έχουμε αντίρρηση.”

Ο Προερεύων κ.Τασιός στη συνέχεια επεσήμανε: “Να θυμίσω ως Π.Ε. έχουμε έργα σε εξέλιξη
που αφορούν καθαρισμούς υδατορεμάτων , στην περίπτωση την δική μας δεν μπορούν να
φθάσουν όλα και να γίνουν με την τακτική τους συντήρηση. Δεν είναι ότι παρεμβαίνουμε με τις
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δικές μας δαπάνες αλλά δυστυχώς υπάρχουν έκτακτες ανάγκες. Πλησίον της γέφυρας υπάρχει
αντλιοστάσιο του δήμου Αγράφων το οποίο πρέπει να προστατευθεί για να μην έχει πλημμυρικά
φαινόμενα. “.

Η κα Μπατζελή ανέφερε: “ Μετά τις εξηγήσεις του κ. Τασιού θα ψηφίσουμε ΛΕΥΚΟ.”

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε : “Θα ψηφίσω λευκό, υιοθετώντας τόσο τις παρατηρήσεις των
συναδέλφων όσο και την αναγκαιότητα που αναγνώρισε ο Αντιπεριφερειάρχης, διότι θα
μπορούσε να γίνει μια άλλη είδους αντιμετώπιση του ζητήματος, της διευθέτησης των
υδατορεμάτων. Δεν πείστηκα, μένουμε στο λευκό.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου 2014ΕΠ56600015 των
Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την
Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 και 2021
όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό .

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020-
2021, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δ.Ε. Αγράφων από 28/12/2020
έως 13/01/2021. (ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ:
ΦΟΡΤΩΤΗΣ)

2014ΕΠ56600015 ΒΟΥΤΣΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5.803,20€

2.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020-
2021, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δ.Ε. Αγράφων από 11/12/2020
έως 07/01/2021 . (ΕΙΔΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ:
ΦΟΡΤΩΤΗΣ, ΦΟΡΤΗΓΟ)

2014ΕΠ56600015 ΓΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 12.648,00€

3.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για την διευθέτηση της κοίτης των
υδατορεμάτων «Μουτσιαρόρεμα» και
«Ζερβόρεμα» για την προστασία του οδικού
δικτύου των Εσωχωρίων της Δ.Ε. Προυσού
από 11/12/2020 έως 30/12/2020 . (ΕΙΔΟΣ
ΜΗΧ/ΤΟΣ: ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ)

2014ΕΠ56600015 ΓΚΡΙΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6.348,80€

4.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στην
Επισκοπή και στα όρια της Δ.Ε. Προυσού
από 11/12/2020 έως 22/12/2020 . (ΕΙΔΟΣ
ΜΗΧ/ΤΟΣ: ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ)

2014ΕΠ56600015 ΚΑΡΑΝΤΖΙΟΥΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3.968,00€
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5.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020-
2021, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δ.Ε. Φραγκίστας από
28/12/2020 έως 06/01/2021 . (ΕΙΔΟΣ
ΜΗΧ/ΤΟΣ: ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ)

2014ΕΠ56600015 ΚΑΡΑΝΤΖΙΟΥΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2.777,60€

6.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για την συνδρομή της Π.Υ. Καρπενησίου
στην πυρόσβεση στην πυρκαγιά στο
Τροβάτο από 01/10/2020 έως 16/10/2020 .
(ΕΙΔΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ: ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-
ΦΟΡΤΩΤΗΣ, ΦΟΡΤΗΓΟ-ΥΔΡΟΦΟΡΟ)

2014ΕΠ56600015 ΛΑΘΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9.721,60€

7.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα
όρια της Δ.Ε. Φραγκίστας από 10/08/2020
έως 21/08/2020 . (ΕΙΔΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ :
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ, ΦΟΡΤΗΓΟ)

2014ΕΠ56600015 ΛΑΘΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6.944,00€

8.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020-
2021, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου
στα όρια της Δ.Ε. Καρπενησίου από
11/12/2020 έως 06/01/2021 (ΕΙΔΟΣ
ΜΗΧ/ΤΟΣ: ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ)

2014ΕΠ56600015 ΝΤΑΛΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 8.035,20€

9.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για την διευθέτηση της κοίτης του
υδατορέματος στην γέφυρα στο Κρυονέρι για
την προστασία υφιστάμενου τεχνικού από
07/10/2020 έως 24/12/2020. (ΕΙΔΟΣ
ΜΗΧ/ΤΟΣ: ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑΣ)

2014ΕΠ56600015 ΛΑΘΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33.728,00€

10.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020-
2021, για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου
Πετρίλια-Τροβάτο-Δέντρο-Κουστέσα- όρια
Νομού και στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Αγράφων. από 28/12/2020 έως 07/01/2021
(ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ: ΦΟΡΤΩΤΗΣ) .

2014ΕΠ56600015 ΝΤΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 3.571,20€

11.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για την διευθέτηση της κοίτης του
υδατορέματος «Κακόρεμα» της ΤΚ
Καρπενησίου από 28/09/2020 έως
09/12/2020 (ΕΙΔΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ: ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ
(2), ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ )

2014ΕΠ56600015 ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ 42.308,80€
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12.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2020,
για την διευθέτηση της κοίτης του
υδατορέματος στην Σαρκίνη για την
προστασία υφιστάμενων τεχνικών από
05/10/2020 έως 21/12/2020 (ΕΙΔΗ
ΜΗΧ/ΤΩΝ: ΦΟΡΤΩΤΗΣ, ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ,
ΦΟΡΤΗΓΑ (2)) .

2014ΕΠ56600015 ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ 62.446,40€

13.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2021,
για την διευθέτηση της κοίτης του
υδατορέματος στον Αγ. Χαράλαμπο για την
προστασία υφιστάμενου τεχνικού από
01/02/2021 έως 02/03/2021(ΕΙΔΗ
ΜΗΧ/ΤΩΝ:ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ, ΦΟΡΤΩΤΗΣ,
ΦΟΡΤΗΓΟ

2014ΕΠ56600015 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ &
ΣΙΑ ΟΕ 31.954,80€

14.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2021,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου
Κρέντη- Βαρβαριάδα και την άρση της
κατάπτωσης στα Σβερωνέικα από
03/01/2021 έως 24/01/2021 (ΕΙΔΟΣ
ΜΗΧ/ΤΟΣ: ΦΟΡΤΩΤΗΣ)

2014ΕΠ56600015 ΑΥΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.912,00€

15.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2021,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα
όρια της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας και
Απεραντίων από 14/02/2021 έως
24/02/2021 (ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ:ΛΕΠΙΔΑ-
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ-ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ)

2014ΕΠ56600015 ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 5.456,00€

16.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2021,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα
όρια της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας
από 16/01/2021 έως 25/01/2021 . (ΕΙΔΟΣ
ΜΗΧ/ΤΟΣ: ΛΕΠΙΔΑ-ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ-
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ)

2014ΕΠ56600015 ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 4.960,00€

17.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2021,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου
Πετρίλια-Τροβάτο-Δέντρο-Κουστέσα- όρια
Νομού και στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
Αγράφων από 13/01/2021 έως 26/01/2021
(ΕΙΔΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ: ΦΟΡΤΩΤΗΣ)

2014ΕΠ56600015 ΝΤΑΛΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 4.761,60€

18.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, χρήση 2021,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα

2014ΕΠ56600015 ΣΚΑΡΤΣΙΟΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3.968,00€
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όρια της Δημοτικής Ενότητας Κτημενίων
από 16/01/2021 έως 25/01/2021 (ΕΙΔΟΣ
ΜΗΧ/ΤΟΣ: ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ- ΦΟΡΤΩΤΗΣ).

19.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020-2022» Π.Ε. Ευρυτανίας, , χρήση 2021,
για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου στα
όρια της Δημοτικής Ενότητας Κτημενίων
από 16/01/2021 έως 25/01/2021 (ΕΙΔΟΣ
ΜΗΧ/ΤΟΣ: ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ- ΦΟΡΤΩΤΗΣ).

2014ΕΠ56600015 ΣΚΑΡΤΣΙΟΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3.968,00€

ΣΥΝΟΛΟ 264.281,20 €

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 535

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου
«Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2021», χρήση 2021 της Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ’ αριθμ. 1501/73616/12-04-
2021 και 1502/73617/12-04-2021 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Βοιωτίας προς
την Επιτροπή, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει απολογιστικές δαπάνες εις βάρος της ΣΑΕΠ 566, του ενάριθμου 2014ΕΠ56600012
των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την
Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2021», χρήση 2021 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
2021» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2021, για την
αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην Δ.Ε.
Σχηματαρίου του Δήμου Τανάγρας στις
21/03/2021.

2014ΕΠ56600012 ΑΓΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3.273,60

Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2021» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2021, για την
αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού
στις περιοχές Ελικώνα-Κυριάκι την 23-
25/03/2021.

2014ΕΠ56600012 ΒΙΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 595,20
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2.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2021» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2021, για την
αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού
στις περιοχές Ελικώνα-Κυριάκι την 23-
25/03/2021.

2014ΕΠ56600012 ΚΑΡΡΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1.023,00

3.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2021» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2021, για την
αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού
στις περιοχές Αράχωβα –Λιβάδι- όρια
Νομού την 23-25/03/2021.

2014ΕΠ56600012 ΚΟΡΟΔΗΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 744,00

4.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2021» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2021, για την
αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού
στις περιοχές Αράχωβα –Λιβάδι- όρια
Νομού την 25/03/2021.

2014ΕΠ56600012 ΜΑΡΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 446,40

5.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2021» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2021, για την
αντιμετώπιση χιονοπτώσεων-παγετού
στις περιοχές Ελικώνα-Κυριάκι την
23/03/2021.

2014ΕΠ56600012 ΦΥΤΙΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 272,80

ΣΥΝΟΛΟ 3.081,40

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 536

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου
«Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020», χρήση 2020 της Π.Ε. Βοιωτίας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 1528/74425/13-04-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Βοιωτίας προς την Επιτροπή, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Έγκριση απολογιστικών δαπανών 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 στον παρακάτω πίνακα.
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Α/Α Τίτλος Έργου Ειδικός Φορέας Ανάδοχος Ποσό

1.

Εντολή πληρωμής του έργου «Μίσθωση
Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση
Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας
2020» Π.Ε. Βοιωτίας, χρήση 2020, για την
αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην Δ.Ε
Βαγίων(παραπλεύρως παλαιάς Εθν.οδού
Θήβας-Δελφών), του Δ.Θήβας την
04/11/2020.

2014ΕΠ56600012 ΚΑΣΣΙΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 1.116,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 537

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 74060/245/13-04-2021 (ΑΔΑ:ΨΓΕΞ7ΛΗ-ΞΧΕ) απόφασης
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας που αφορά έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 75398/249/14-04-
2021 έγγραφο της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας (Τμήμα Π.Ε. Φθιώτιδας)προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 74060/245/13-04-2021 (ΑΔΑ:ΨΓΕΞ7ΛΗ-ΞΧΕ) απόφαση του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας που αφορά έγκριση διάθεσης πόρων και μέσων για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών με την οποία αποφασίστηκαν τα εξής:

1.-Την ενεργοποίηση των Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας –
Π.Ε. Φθιωτιδας για την κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας.
2.- Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών και μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων :

1) Το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 21319 μηχάνημα έργου τύπου προωθητής γαιών, το με
αρ. ME 116216 μηχάνημα έργου τύπου εκσκαφέα ερπ., το με αρ. ΕΚΕ 2021 όχημα
μεταφοράς ΜΕ, ιδιοκτησίας ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ προκειμένου να προβεί σε εργασίες
για την αποκατάσταση αποστραγγιστικής τάφρου περιοχής δικαιοδοσίας ΤΟΕΒ Ροδίτσας,
διάνοιξη τάφρου λόγω πλημμύρας στη Μεσοποταμιά ΤΟΕΒ Βίστριζας.

3.- Η δαπάνη μίσθωσης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις ώρες εργασίας του μηχανήματος, που
θα προκύπτουν από το ημερολόγιο κίνησης και τον πίνακα ωρών εργασίας και θα υπογράφεται
από τον ιδιοκτήτη του μηχανήματος, τον Προϊστάμενο του αρμοδίου Τμήματος Π.Π. και τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων , σε συνδυασμό με την υπ. αριθμ.1769/22-12-
2020 πρακτ. 48/22-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΨΔ7ΛΗ-ΕΑΧ) Απόφαση της Ο.Ε της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.με τις οποίες εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά από την
Δνση Τεχνικών Έργων , με ιδιωτικά μηχανήματα που μισθώνει χωρίς διαγωνισμό κατά
περίπτωση για το σκοπό αυτό και ορίστηκε η ωριαία αποζημίωση, κατά κατηγορία μηχανήματος.
Η επίβλεψη και οι οδηγίες θα υποδεικνύονται από το Τμήμα Πολ. Προ. Π.Ε. Φθιώτιδας

καθώς και των αρμοδίων τμημάτων της Δ.Τ.Ε. και θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των
υπευθύνων προϊσταμένων και υπαλλήλων των Υπηρεσιών αυτών.
4.- Η μίσθωση αυτή γίνεται με τους εξής όρους :

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

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

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

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

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

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

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

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

δ6) Οι χειριστές-οδηγοί και οι βοηθοί αυτών θα κατέχουν την απαιτούμενη άδεια
χειριστή μηχανημάτων έργων σύμφωνα με το ΠΔ 113/2012."

(δ7) Ο/Οι ανάδοχοι υποχρεούνται να εγκαταστήσουν και να θέσουν σε λειτουργία ,
σε κάθε μηχάνημα έργου , το σύστημα εντοπισμού θέσης τους σε συμβατότητα με την
εφαρμογή συντονισμού του μηχανισμού πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση
φυσικών καταστροφών με την υπογραφή του συμφωνητικού.
Η εγκατάσταση θα πιστοποιείται με την προσκόμιση βεβαίωσης συμβατότητας από τον
ανάδοχο ιδιοκτήτη στην Υπηρεσία μας.

(δ8) Ο/Οι ανάδοχοι υποχρεούνται σε συνεργασία με τον επιβλέποντα/ες να
προσκομίσουν φωτογραφικό υλικό καθώς και ημερήσιο πίνακα με το αντικείμενο της
εργασίας (μέτρα μήκους καθαρισμού , επιμετρητικά κλπ) καθώς και αποτύπωση σε
χάρτη με την μορφή συντεταγμένων ή διαδρομής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 538
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(ΟΠΔ) οικονομικού
έτους 2021.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 74399/2573/13-04-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Η κα Μπατζελή και οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς ψήφισαν λευκό.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε κατά.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Διαφωνούμε με τον θεσμό του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
(Ο.Π.Δ), που συστηματοποιεί και καθιερώνει τον ασφυκτικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης,
σε βάρος των κοινωνικό-πολιτικών υποχρεώσεων της Περιφέρειας.
Διαφωνούμε, επίσης, πολιτικά με την διαβεβαίωση που παρέχει η εισήγηση πως ο
Προϋπολογισμός, τόσο στο σκέλος των εσόδων, όσο και στο σκέλος των εξόδων, θα εκτελεστεί
εξ' ολοκλήρου….. όταν είναι γνωστή η υποχρηματοδότηση της Περιφέρειας και άρα η υστέρηση
των εσόδων….
Σε αυτή την βάση, από θέση αρχών….
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει το αναμορφωμένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2021
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σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 539

ΘΕΜΑ 33ο:Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 46782/1871/13-04-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς λαμβάνοντας το λόγο ανέφερε: “Να σημειώσουμε, πως, η συγκεκριμένη συνήθεια
ξεκίνησε τον Απρίλη 2018, όταν στάλθηκε στους δήμους και στις Περιφέρειες εγκύκλιος με την
υπογραφή του τότε αρμόδιου υπουργού, Π. Σκουρλέτη, του ΣΥΡΙΖΑ, και τίτλο «Κατάρτιση
μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2019 - 2021».
Η εγκύκλιος, με οδηγό τις αντιλαϊκές - μνημονιακές δημοσιονομικές κατευθύνσεις, τους στόχους
υπέρ του κεφαλαίου και τα ασφυκτικά δημοσιονομικά όρια όσον αφορά τις λαϊκές ανάγκες και
υποδομές από το υπουργείο Οικονομικών, καλούσε Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια να
υποβάλουν ισοσκελισμένα στόχους εσόδων - εξόδων για τα έτη 2019 - 2022, κάνοντας λόγο για
«συνεισφορά» δήμων και Περιφερειών «στη διαδικασία του σεναρίου του ΜΠΔΣ 2019 - 2022».
Καλούσε δηλαδή η κυβέρνηση τα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια να βάλουν την
υπογραφή τους στον αντιλαϊκό σχεδιασμό της…… Το ίδιο γίνεται και σήμερα με την κατεύθυνση
της Ν.Δ για την χρονική περίοδο 2022 – 2025.
Στην ίδια πολιτική λογική και με βάση τα σημερινά δεδομένα η εισήγηση προτείνει :
• Να παραμείνει καθηλωμένη η κρατική χρηματοδότηση δήμων και Περιφερειών
τουλάχιστον μέχρι το 2025, και τα μόνα «έσοδά» τους, που θα αυξάνονται, θα είναι αυτά ,που
αφορούν κάθε είδους ανταποδοτικά τέλη και φόρους, δηλαδή την διευρυμένη φορολεηλασία.
• Κάθε είδους κοινωνικές παροχές και οι πόροι για την κοινωνική πολιτική θα παραμείνουν
παγωμένες στα όρια φτώχειας, που βιώσαμε την περίοδο της πανδημίας, για τα επόμενα
τουλάχιστον 4 χρόνια,
• Θα μείνει στα αζήτητα των υποσχέσεων της Ν.Δ, όπως έμεινε στα αζήτητα της «δίκαιης
ανάπτυξης» και του ΣΥΡΙΖΑ , το όποιο πρόγραμμα έργων και επενδύσεων…… μέρος του οποίου
αφορά τις οξυμένες ανάγκες σε αντιπλημμυρική - αντισεισμική προστασία, τις υποδομές σε Υγεία,
παιδικούς σταθμούς, σχολική στέγη.
• Δεν προβλέπονται προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού που κατ επανάλειψη κρίναμε
αναγκαίο για Δήμους και Περιφέρειες….Θα συνεχίσουν να είναι καθηλωμένοι οι μισθοί του
προσωπικού.
Σχετικά με την εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής…..
1. Αναφορικά με τις Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό.
Οι εκτιμήσεις που κάνετε για τις επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό είναι
υπεραισιόδοξες μια και εκ πείρας γνωρίζουμε πως ποτέ δεν υλοποιούνται τα προβλεπόμενα από
τον προϋπολογισμό.
Συνυπολογίζοντας πως όταν εξετάζουμε, ως Περιφέρεια, τον προϋπολογισμό ποτέ δεν τον
αντιστοιχίζουμε με τις ανάγκες του λαού για έργα και υπηρεσίες….Πως είναι προϋπολογισμός
λιτότητας και περικοπών…
Διαπιστώνουμε και σήμερα την πρόθεση σας να ευθυγραμμιστείτε με τις πολιτικές της
κυβέρνησης, στην προοπτική που χαράσσουν οι οδηγίες της για τα επόμενα χρόνια.
2. Αναφορικά με τις Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων
(περιλαμβανομένων και των εσόδων από ΕΣΠΑ)…… για να δείξετε πως υπάρχει πρόοδος
κάνετε μια μικρή αύξηση πέρα από τις οδηγίες του Υπουργείου και ξεκαθαρίζετε πως σε αυτά
εγγράφονται ποσά μόνο για τα συμβασιοποιημένα έργα και μάλιστα για εκείνο το κομμάτι τους,
που αναμένεται να γίνει μέσα στο αντίστοιχο έτος…..
Ολοφάνερα εναποθέτετε τις ελπίδες σας στην εξειδίκευση του διαφημιζόμενου ΕΘΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, με ότι αυτό συνεπάγεται με βάση
τον προσανατολισμό του « Νέες ευκαιρίες για το κεφάλαιο - μεγαλύτεροι περιορισμοί και
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εκμετάλλευση για τα λαϊκά στρώματα »
3. Αναφορικά με τα Έσοδα από προγράμματα της ΕΕ, που εμφανίζονται ασαφή και χωρίς
συγκεκριμενοποίηση…. Χωρίς χρονοδιάγραμμα υλοποίησης σκέφτεστε όπως και στις δημόσιες
επενδύσεις….
Να κάνετε δηλαδή ότι έχει ήδη ξεκινήσει και βλέπουμε τι θα προκύψει …
Κατά τα λοιπά, η εισήγηση σας προοιωνίζει την διαχείριση της μιζέριας που μας καταδικάζουν η
συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση και ο ασφυκτικός έλεγχος, χάριν της εξυπηρέτησης των
συμφερόντων της ολιγαρχίας του πλούτου και του καπιταλιστικού συστήματος.
Στην προέκταση αυτής της λογικής είναι η πρόθεση σας για ιδιωτικοποιήσεις, ΣΔΙΤ και
ανταποδοτικότητα, που τάχα ανταποκρίνονται στο σύγχρονο πνεύμα και τις οδηγίες της Ε.Ε….
Σε αυτή την λογική και με αυτό το πολιτικό σκεπτικό…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.
Πολιτική μας πρόθεση είναι να ενημερώσουμε τον λαό και να τον καλέσουμε να παλέψει μαζί μας
για την ικανοποίηση των αναγκών του. … Για τα έργα και τις υπηρεσίες που χρειάζεται…. Χωρίς
νέους φόρους, τέλη, εισφορές και συμμετοχές της μορφής διοδίων.”

Η κα Μπατζελή ψήφισε κατά αναφέροντας ότι την τοποθέτησή τους θα την αναπτύξουν στο
Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε κατά.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει το μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 540

ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση της 5ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Π.Σ.Ε.
Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 73873/2560/13-04-

2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς για το εν λόγω θέμα δήλωσε: “Μεταφέρουμε πιστώσεις 99.800 ευρώ από το
αποθεματικό στα έσοδα και από εκεί τα κατανέμουμε σε λειτουργικές ανάγκες της Περιφέρειας…..
Αυτή είναι η ουσία της προτεινόμενης τροποποίησης, που εκτιμάται σαν χαρακτηριστική
τροποποίηση διαχειριστικού χαρακτήρα….
Διαφωνώντας κατηγορηματικά με αυτού του είδους τις τροποποιήσεις που επιχειρούν – στην
ουσία τους - να συγκαλύψουν τον απαράδεκτο ρυθμό χρηματοδότησης της Περιφέρειας….
Υποστηρίζοντας έτσι τον περιορισμό των κοινωνικών δαπανών και τον ασφυκτικό έλεγχο που
επιβάλλει η Κυβέρνηση.
ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση”

Η κα Μπατζελή ψήφισε λευκό αναφέροντας “είναι μια τυπική διαδικασία η οποία πρέπει να
προσαρμοστεί στα οικονομικά της περιφέρειας και τον προϋπολογισμό.”

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε κατά.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την 5η Τροποποίηση του Π/Υ οικονομικού έτους 2021, όπως αναλύεται στην εισηγητική
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έκθεση και όπως αποτυπώνεται στους πίνακες Εσόδων - Εξόδων των Περιφερειακών Ενοτήτων
οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σχετικής εισήγησης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 541

ΘΕΜΑ 35ο:Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, έως το Δ’ τρίμηνο 2020.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 74400/2574/13-04-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Χρονάς τόνισε: “Τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού ως το 4ο τρίμηνο
του 2020 αντανακλούν την συναίνεση σας στην κυβερνητική πολιτική, που επιβάλλει περιορισμό
στις κοινωνικές δαπάνες και φυσικά στην χρηματοδότηση Δήμων και Περιφερειών.
Αντανακλούν την απουσία οποιασδήποτε διεκδίκησης από μέρους της Περιφερειακής Αρχής,
που περιορίζεται σε διαβουλεύσεις, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.
Αποφεύγεται να σχολιάσετε πολιτικά την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού για να μην φανεί
η συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση και οι πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από τις όποιες επιλογές
καταλήγουν σε διθυραμβικές εξαγγελίες….. Για να στηρίξετε την κυβερνητική πολιτική.
• Δεν λέτε κουβέντα για το ότι το συνολικό ποσοστό εισπράξεων που αφορούν κυρίως την
Αγροτική Ανάπτυξη, έσοδα αντικαπνιστικού νόμου και επιχορηγήσεις προνοιακών ιδρυμάτων
ανήλθε σε 67% έως το Δ τρίμηνο έτους 2020….. Δεν καταλογίζετε πολιτικές ευθύνες στην
Κυβέρνηση που αυτή η υστέρηση οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι δεν έχετε εισπράξει έσοδα
που αφορούν επιχορήγηση προνοιακών ιδρυμάτων και επιχορήγηση για το Πρόγραμμα
Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της
Βαμβακοκαλλιέργειας……… Παρουσιάζετε υπερκάλυψη υπέρβαση των προϋπολογισθέντων
που οφείλεται στην είσπραξη έκτακτης επιχορήγησης 770.000 € περίπου για δαπάνες λόγω
COVID-19.
• Δεν σχολιάζετε πολιτικά την υστέρηση των εσόδων από ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες
και δαπάνες βελτίωσης του οδικού δικτύου….. Μιλάτε για κάλυψη του προϋπολογισμού κατά 95
%, όταν από υπολογισμούς μας δεν ξεπερνά το 87 %.
• Δεν κάνετε καμιά ουσιαστική, πολιτικού χαρακτήρα, αναφορά στις επιχορηγήσεις για το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων όπου το ποσοστό είσπραξης ανέρχεται στο 11% των
προϋπολογισθέντων και τον Προϋπολογισμό του Π.Τ.Α. όπου εκπληρώθηκε μόνο κατά το 76 % :
Τελικά δεν βγάζετε κανένα συμπέρασμα για το αν η συγκεκριμένη διαχείριση κάλυψε ή όχι τις
υπάρχουσες ανάγκες του λαού και του τόπου….. αποκρύπτοντας την σκληρή πραγματικότητα,
που βρίσκεται στην υποχρηματοδότηση από πλευράς Κυβέρνησης.
Εξηγήστε μας τι ακριβώς σημαίνει : …… Η επισήμανση πως οι εγγεγραμμένες πιστώσεις
προκύπτουν μετά από πρόταση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κατά την
κατάρτιση του Προϋπολογισμού και η απορρόφηση τους εξαρτάται από την υλοποίηση των
σχετικών έργων του Τεχνικού Προγράμματος…. Παραπέμπει η όχι σε αναποτελεσματικότητα των
ή αδυναμίες των παρεμβάσεων της Περιφερειακής Αρχής ;
Πως εξηγείτε το γεγονός ότι Περιφέρεια δεν έλαβε κατανομές στη ΣΑΕ 024 του Π.Δ.Ε. που
αφορούν τις ιδιωτικές επενδύσεις, καθώς οι ανάγκες καλυφθήκαν από υπάρχον ταμειακό
υπόλοιπο… Ποιος φταίει για αυτό ;
Για αυτούς τους λόγους….. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.”

Η κα Μπατζελή ψήφισε κατά αναφέροντας ότι την τοποθέτησή τους θα την αναπτύξουν στο
Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ο κ. Αναγνωστάκης ψήφισε κατά.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή
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αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας έως το Δ’ τρίμηνο έτους 2020 .

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 542

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ο κ. Δούρος για τα θέματα 36-45 έκανε την εξής τοποθέτηση: “ Το θέμα των μαθητικών
δρομολογίων είναι από τα σημαντικότερα . Δαπανούνται πάρα πολλά χρήματα από την
Περιφέρεια αλλά συνεχώς προκύπτουν τροποποιήσεις και ζητήματα . Για τα μαθητικά
από το 36-45 η θέση μας είναι στο λευκό μέχρι να καθίσουμε κάτω και να συζητήσουμε
πως θα γίνονται τα μαθητικά δρομολόγια, τι θα πρέπει να κάνουν οι διευθύνσεις τις
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ποια χαρτιά θα αποστέλλονται προς την
οικονομική επιτροπή ώστε να είμαστε γνώστες και να ξέρουμε και τον αριθμό των
μαθητών και τον αριθμό των αυτοκινούμενων εκτός από κάποια που προκύπτουν.Αυτό το
πράγμα που γίνεται στην περιφερειακή αρχή είναι εδώ και δύο χρόνια πρωτόγνωρο. Δεν
μπορούμε πια να παρακολουθήσουμε τι συμβαίνει και τι γίνεται.”

ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση δαπάνης πληρωμής επιδομάτων μεταφοράς μαθητών του άρθρου 3 της
ΚΥΑ 50025/19-9-2018 για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020 του σχολικού
έτους 2020 – 2021.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 70840/1906/08-04-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς ψήφισαν λευκό.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει δαπάνη ποσού 100.000,00 €, για την πληρωμή των δικαιούχων μεταφοράς μαθητών
Νομού Εύβοιας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1α, 1β. και 2, του άρθρου 3 της
50025/19-9-2018 (ΦΕΚ 4217 Β 26-9-2018) Νέας Κ.Υ.Α, για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου -
Δεκεμβρίου 2020 του σχολικού έτους 2020 – 2021.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Π. Ε. Εύβοιας, Ειδικού
Φορέα 02 073 και ΚΑΕ 0821.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 543

ΘΕΜΑ 37ο:Έγκριση του πρακτικού 4.3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου – Αποδεικτικά μέσα της 04/2020 με αρ. πρωτ. 147584/4385/24-07-2020 Πρόσκλησης
για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020
(20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ
(ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «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 7.256.787,76 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και
των δικαιωμάτων προαίρεσης». Α/Α Συστήματος: 95364

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 60662/1691/05-04-
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2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Οι κ.κ. Δούρος, Σιαλμάς ψήφισαν λευκό.

Ο κ.Αναγνωστάκης δήλωσε : “Για τους λόγους που έχουμε αναλύσει, που άπτονται με την
πολυπλοκότητα της διαδικασίας και το κενό που διαπιστώνεται στην εφαρμογή του νόμου, θα
είμαστε στο λευκό.”

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Αδυνατούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΣ ΑΓΟΡΩΝ στις συνθήκες της πολυπλοκότητας που διακρίνει την οργάνωση των
μαθητικών δρομολογίων……
Η κρίση και η Ψήφος μας αποκτούν εντελώς τυπικό χαρακτήρα και δεν διασφαλίζουν την
ορθότητα των επιλογών……
Σε αυτή την βάση…. ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την Ψηφοφορία.”

Η κα Μπατζελή τόνισε ότι: « Μετά σχεδόν την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς συνεχίζονται
οι διαδικασίες εγκρίσεων των μαθητικών δρομολογίων. Αναρωτιόμαστε πως λειτουργούσαν μέχρι
τώρα χωρίς την υπογραφή των συμβάσεων. Εφόσον ήταν κλειστά πολλά σχολεία λογω
κορονοϊού γιατί δεν ολοκληρώθηκαν οι διαγωνιστικές διαδικασίες. Επιπλέον, δεν γίνεται καμία
αναφορά στις μεγάλες διαφοροποιήσεις των εκπτώσεων που αρχίζουν από μηδενικές μέχρι και
28%.Δεν κατανοούμε την διαδικασία και δεν είμαστε σίγουροι ότι μπορούν να την ακολουθήσουν
και οι αρμόδιες υπηρεσίες .Επίσης ένα θέμα το οποίο θέτουμε και αφορά όλα τα μαθητικά
δρομολόγια είναι το αν θα τροποποιηθούν οι διαδικασίες μετά την 1/06/2021 με την εφαρμογή
του νόμου 4872/2021.Κι αυτό διότι ως Περιφέρεια έχουμε αποφασίσει για την περίοδο και μέχρι
το 2022».
Η κα Μπατζελή στην αιτιολόγηση της ψήφου επεσήμανε: «Δεν μπορούμε να στηρίξουμε την
εισήγηση αν και σε αυτή περιλαμβάνεται η μεταφορά των παιδιών της δομής της Ριτσώνας και
αυτό γιατί θα ήταν καλύτερο να γίνει ξεχωριστός και ευδιάκριτος και όχι συνολικά με τις άγονες
διαδρομές. Ψηφίζουμε κατά.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1. Εγκρίνει το υπ’αριθμ. πρακτικό 4.3/24-12-2021 (ολοκληρώθηκε στις 22-03-2021) της
Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών που αφορούν τον έλεγχο
των δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου – Αποδεικτικά Μέσα, της 04/2020 με αρ. πρωτ.
147584/4385/24-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007084528 2020-07-24) Πρόσκληση για την υποβολή
προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-
05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) 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 7.256.787,76 € συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης». Α/Α Συστήματος: 95364.
2. Αναδεικνύει τους οικονομικούς φορείς, του κάτωθι πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ 2 του πρακτικού 4.3/24-
12-2021 (ολοκληρώθηκε στις 22-03-2021)) ως οριστικούς αναδόχους, των οποίων τα
δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα κρίθηκαν αποδεκτά κατά την
αξιολόγησή τους, σύμφωνα με το πρακτικό 4.3/24-12-2021 (ολοκληρώθηκε στις 22-03-2021)
της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ
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1 1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΑΥΙΔ,ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑΕ222
7 Δ166 215 ΔΑΦΝΗ-ΚΕΧΡΙΕΣ &

ΕΠΙΣΤΡ.
19,90
€ 7,53%

2 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑΕ266
4 Δ48 480 ΨΑΡΟΠΟΥΛΙ-

ΒΑΣΙΛΙΚΑ & ΕΠΙΣΤΡ. -1
21,70
€ 0,00%

Δ49 481 ΨΑΡΟΠΟΥΛΙ-
ΒΑΣΙΛΙΚΑ & ΕΠΙΣΤΡ. -2

21,70
€ 0,00%

Δ59 910 ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ-
ΒΑΣΙΛΙΚΑ & ΕΠΙΣΤΡ.

30,66
€ 0,00%

3 3 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑΕ247
0 Δ22 546

ΚΡΕΜΑΛΑ-ΠΛΑΚΑΚΙΑ-
ΜΥΛΟΙ-ΕΡΕΤΡΙΑ &

ΕΠΙΣΤΡ.

19,62
€ 0,00%

Δ29 728 ΕΡΕΤΡΙΑ - ΠΛΑΚΑΚΙΑ
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)

12,93
€ 0,00%

Δ36 1106
ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΣΑ-

ΠΛΑΚΑΚΙΑ-ΕΡΕΤΡΙΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

28,14
€ 0,00%

4 4
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Σ

ΤΑΕ239
4 Δ23 571 ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-

ΕΡΕΤΡΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ.
26,50
€ 1,27%

Δ26 639 ΠΛΑΚΑΚΙΑ-ΕΡΕΤΡΙΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

19,50
€ 0,61%

5 9 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΛΑΜΠΡΟΣ

ΤΑΕ221
4 Δ212 942

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΚΑΝΗΘΟΣ
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡ.

12:00)

14,26
€

24,99
%

Δ215 998

ΧΑΛΚΙΔΑ(ΕΔΡΑ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΣ)-

ΚΑΝΗΘΟΣ (ΟΛΟ
16:00)

8,09 € 25,02
%

Δ221 1057

ΔΟΚΟΣ-ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΑ-
ΔΥΟ ΔΕΝΔΡΑ-

ΡΙΤΣΩΝΑ(ΕΚΠΑΙΔ.
ΑΛΦΑ) & ΕΠΙΣΤΡ.

41,92
€

23,00
%

6 14 ΓΚΑΡΟΥΤΣΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΑΕ279
8 Δ113 268 ΑΥΛΩΝΑΡΙ-ΟΚΤΩΝΙΑ

(ΟΛΟ)
13,59
€ 0,00%

Δ120 493 ΟΚΤΩΝΙΑ-ΑΥΛΩΝΑΡΙ
&ΕΠΙΣΤΡ.

27,18
€ 0,00%

7 15 ΓΚΙΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΕ273
8 Δ139 918 ΚΥΜΗ-ΜΑΛΕΤΙΑΝΟΙ

(ΟΛΟ)
12,15
€ 0,49%

Δ142 959 ΚΥΜΗ-ΑΝΔΡΩΝΙΑΝΟΙ 16,67 0,48%
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(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) €

8 17 ΔΑΡΔΟΥΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑΕ276
5 Δ121 504

ΠΕΤΡΙΕΣ-ΑΓΙΟΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ &

ΕΠΙΣΤΡ. - 1 (16:00)

21,93
€ 0,50%

Δ122 505
ΠΕΤΡΙΕΣ-ΑΓΙΟΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ &

ΕΠΙΣΤΡ.

22,37
€ 0,49%

Δ147 1018
ΠΕΤΡΙΕΣ-ΛΕΠΟΥΡΑ &

ΕΠΙΣΤΡ. (ΕΔΡΑ
ΕΙΔΙΚΟΥ Δ.Σ.)

35,32
€ 0,51%

9 19 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑΕ245
2 Δ170 594 ΚΗΡΙΝΘΟΣ -

ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ (ΟΛΟ)-2
11,70
€ 0,00%

Δ176 957 ΚΗΡΙΝΘΟΣ -
ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ (ΟΛΟ)

11,80
€ 0,00%

10 21 ΖΑΡΓΑΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑΕ232
5 Δ222 1062 ΦΟΥΡΝΟΙ -

ΜΑΝΤΟΥΔΙ & ΕΠΙΣΤΡ.
21,43
€ 0,51%

11 22 ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑΕ258
7 Δ89 814

ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ
ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ--

ΚΑΡΥΣΤΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

27,19
€

34,00
%

Δ90 850 ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ-ΜΑΡΜΑΡΙ
& ΕΠΙΣΤΡ.

34,39
€ 1,01%

12 23
ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ

ΤΑΕ271
3 Δ77 288 ΑΛΕΞΙ-ΜΑΡΜΑΡΙ &

ΕΠΙΣΤΡ.
27,88
€ 0,99%

Δ79 292 ΚΡΟΙΜΑΔΙ-ΜΑΡΜΑΡΙ
& ΕΠΙΣΤΡ.

17,76
€ 1,00%

Δ88 807
ΠΑΝΑΓΙΑ

ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ-
ΜΑΡΜΑΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ.

17,62
€ 1,01%

13 24 ΚΑΛΑΒΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑΕ249
5 Δ1 105 ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ-

ΠΟΛΙΤΙΚΑ & ΕΠΙΣΤΡ.
29,29
€ 1,71%

Δ210 861 ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

39,40
€

41,28
%

14 25 ΚΑΛΦΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΕ274
0 Δ129 670

ΠΑΡΑΜΕΡΙΤΕΣ-ΑΓΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ (ΚΟΡΝΑ

ΚΑΘΟΥΜΕΝΗ)-ΑΓΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

30,29
€ 1,01%

Δ137 858 ΠΑΡΑΜΕΡΙΤΕΣ-ΑΓΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

29,42
€ 1,01%

Δ68 1090 ΜΠΡΙΝΙΑΣ-ΑΓ.ΛΟΥΚΑΣ
& ΕΠΙΣΤΡ.

17,17
€ 0,98%

15 26 ΚΑΛΦΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑΕ238
5 Δ20 533

ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΕΡΑ-ΓΥΡΟΣ-
ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ-

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.

19,95
€ 2,01%

16 27 ΚΑΛΦΑΣ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑΕ234
9 Δ30 826

ΓΑΛΑΖΙΑ ΝΕΡΑ-
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ &

ΕΠΙΣΤΡ. -2

19,95
€ 2,01%
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17 30 ΚΑΠΠΕΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑΕ262
9 Δ52 643 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-

Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ & ΕΠΙΣΤΡ.
20,00
€ 0,00%

ΤΑΕ262
9 Δ56 900

ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ -
ΤΟΠΙΚΑ-ΑΓ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΟΛΟ)

11,16
€ 0,00%

ΧΑΟ99
30 Δ74 1162 ΙΣΤΙΑΙΑ-ΝΕΟΣ ΠΥΡΓΟΣ

& ΕΠΙΣΤΡ.
20,00
€

35,77
%

18 31 ΚΑΡΑΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑΕ276
8 Δ98 1165 ΝΙΜΠΟΡΕΙΟ-ΛΕΥΚΑ-

ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ & ΕΠΙΣΤΡ.
43,07
€ 0,99%

19 32 ΚΑΡΑΤΖΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑΕ278
1 Δ127 654 ΛΑΜΠΟΥΣΑ-ΝΕΟΧΩΡΙ

& ΕΠΙΣΤΡ.
21,04
€ 0,38%

Δ145 984 ΣΥΚΙΕΣ-ΝΕΟΧΩΡΙ &
ΕΠΙΣΤΡ. - 1

25,56
€ 0,39%

Δ154 1115 ΣΥΚΙΕΣ-ΝΕΟΧΩΡΙ &
ΕΠΙΣΤΡ. - 2

25,00
€ 0,40%

20 34 ΚΛΟΠΩΔΗΣ
ΚΩΝ,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΑΕ235
7 Δ197 400 ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-

ΒΑΣΙΛΙΚΟ & ΕΠΙΣΤΡ.
26,63
€

17,99
%

Δ202 689 ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΛΕΥΚΑΝΤΙ
(ΟΛΟ) 5,43 € 40,00

%

21 38 ΚΟΥΦΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ,ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΤΑΕ279
3 Δ82 311 ΜΠΟΥΡΟΣ-ΚΑΡΥΣΤΟΣ

& ΕΠΙΣΤΡ.
27,96
€

27,00
%

Δ85 389 ΜΕΤΟΧΙ-ΚΑΡΥΣΤΟΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.

17,68
€

35,00
%

Δ87 782 ΒΙΓΛΑ ΑΕΤΟΥ-
ΚΑΡΥΣΤΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

16,38
€

25,00
%

22 40 ΚΡΙΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑΕ275
4 Δ107 227 ΕΝΟΡΙΑ-ΚΥΜΗ &

ΕΠΙΣΤΡ. (16:00)
18,55
€

24,41
%

Δ227 1085 ΠΥΡΓΟΣ - ΚΥΜΗ &
ΕΠΙΣΤΡ.(16:00)

28,75
€ 0,10%

23 41 ΚΡΙΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΕ273
1 Δ152 1096 ΧΩΝΕΥΤΙΚΟ-ΚΥΜΗ &

ΕΠΙΣΤΡ.(16:00)
19,82
€ 0,10%

24 45 ΛΙΑΠΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΕ275
8 Δ117 362 ΚΑΤΩ ΚΟΥΡΟΥΝΙ-

ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ.
23,96
€ 0,00%

Δ141 947 ΚΑΤΩ ΚΟΥΡΟΥΝΙ-
ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

24,46
€ 0,00%

25 46 ΜΑΝΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑΕ245
9 Δ2 115 ΜΥΛΟΙ-ΨΑΧΝΑ &

ΕΠΙΣΤΡ.
88,62
€ 0,00%

Δ3 118 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ - ΨΑΧΝΑ &
ΕΠΙΣΤΡ. (16:00)

34,44
€ 0,00%

26 49 ΜΠΕΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑΕ276
9 Δ101 189 ΣΥΚΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥ-

ΑΡΓΥΡΟ & ΕΠΙΣΤΡ.
28,10
€ 0,50%

Δ119 463 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
ΑΡΓΥΡΟ & ΕΠΙΣΤΡ. -2

63,90
€ 0,50%

27 50 ΜΠΕΝΙΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΧΑΥ333
3 Δ95 1076

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ-
ΡΙΤΣΩΝΑ(ΕΚΠΑΙΔ.
ΑΛΦΑ) & ΕΠΙΣΤΡ.

82,20
€

16,00
%

28 52 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΑΕ259 Δ86 516 ΧΩΝΙ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ- 31,03 0,99%
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΜΑΡΜΑΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ. €

29 53 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑΕ272
0 Δ80 293 ΑΛΥΚΕΣ-ΜΑΡΜΑΡΙ &

ΕΠΙΣΤΡ.
16,99
€ 0,99%

Δ91 992 ΠΟΘΙ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ-
ΜΑΡΜΑΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ.

43,82
€ 0,99%

30 54 ΠΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΕ272
8 Δ148 1028

ΑΛΙΒΕΡΙ - ΛΕΠΟΥΡΑ &
ΕΠΙΣΤΡ (ΕΔΡΑ ΕΙΔΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ)

33,26
€ 1,01%

31 55 ΠΑΛΟΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑΕ259
7 Δ111 253 ΓΑΒΑΛΑΣ-ΑΛΙΒΕΡΙ &

ΕΠΙΣΤΡ.
31,33
€ 5,00%

Δ151 1086 ΒΕΛΟΣ-ΑΛΙΒΕΡΙ &
ΕΠΙΣΤΡ.

26,91
€ 0,99%

32 57 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑΕ258
1 Δ109 241 ΑΓ.ΘΕΚΛΗ-ΑΥΛΩΝΑΡΙ

& ΕΠΙΣΤΡ.
22,04
€ 0,99%

Δ150 1047
ΑΥΛΩΝΑΡΙ-
ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)

12,71
€ 1,01%

33 58 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑΕ273
7 Δ143 978 ΑΛΙΒΕΡΙ-ΑΚΤΗ

ΝΗΡΕΩΣ (ΟΛΟ)
13,83
€ 1,00%

34 59 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑΕ279
1 Δ146 1017

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

72,37
€ 1,00%

35 62 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ,ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑΕ239
5 Δ14 223

ΑΓ.ΑΣΩΜΑΤΟΙ-
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ &

ΕΠΙΣΤΡ.

26,53
€ 1,99%

36 63 ΠΙΛΑΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑΕ279
4 Δ116 354 ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥ-

ΚΑΡΑΒΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ.
19,42
€ 1,02%

37 64 ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΕ278
4 Δ76 285

ΜΕΣΟΧΩΡΙΑ-
ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ &

ΕΠΙΣΤΡ.

23,72
€ 1,00%

38 68 ΣΑΚΚΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑΕ272
1 Δ35 1066 ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ-

ΛΕΠΟΥΡΑ & ΕΠΙΣΤΡ.
34,63
€ 1,00%

39 69 ΣΑΛΕΜΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΕ248
2 Δ205 769

ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΤΟΠΙΚΑ
ΜΥΤΙΚΑΣ - ΜΥΤΙΚΑΣ &

ΕΠΙΣΤΡ.

19,90
€ 4,05%

40 72 ΣΙΔΕΡΗΣ
ΔΗΜΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑΕ242
3 Δ208 859

ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ-
ΧΑΛΚΙΔΑ(ΕΔΡΑ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΣ) & ΕΠΙΣΤΡ.

44,91
€

25,00
%

41 74 ΣΚΟΥΡΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑΕ277
1 Δ102 194 ΜΟΥΡΤΕΡΗ-

ΑΥΛΩΝΑΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ.
37,57
€ 0,50%

Δ136 853
ΜΟΥΡΤΕΡΗ-

ΑΥΛΩΝΑΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ.-
2

39,08
€ 0,51%

42 75 ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΝΙΚ ΤΑΕ224
9 Δ33 1031

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ-
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ &

ΕΠΙΣΤΡ

33,50
€ 0,00%
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43 76 ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΑΕ257
6 Δ99 53 Οικισμός Οσμάν

Αλιβέρι & ΕΠΙΣΤΡ.
27,33
€

21,01
%

44 77 ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΕ244
3 Δ193 30

ΕΡΕΤΡΙΑ-ΠΛΑΚΑΚΙΑ
ΕΡΕΤΡΙΑΣ-

ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-
ΡΙΤΣΩΝΑ (ΕΚΠΑΙΔ.
ΑΛΦΑ) & ΕΠΙΣΤΡ.

66,72
€

17,99
%

45 78 ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑΕ248
7 Δ15 331 ΣΕΤΑ-ΓΥΜΝΟΥ &

ΕΠΙΣΤΡ.
32,13
€

29,01
%

Δ34 1065 ΣΕΤΑ-ΓΥΜΝΟΥ
(ΜΟΝΟ ΠΡΩΪ)

17,87
€

17,99
%

46 80 ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΕ237
5 Δ17 386

ΒΛΗΧΟΣ-
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ &

ΕΠΙΣΤΡ.

19,42
€ 0,00%

47 81 ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑΕ245
4 Δ191 25

ΒΑΤΩΝΤΑΣ -ΡΙΤΣΩΝΑ
(ΕΚΠΑΙΔ. ΑΛΦΑ) &

ΕΠΙΣΤΡ.

55,04
€ 1,99%

Δ8 863 ΠΟΥΡΝΟΣ-Ν. ΑΡΤΑΚΗ
& ΕΠΙΣΤΡ.

45,33
€ 2,01%

48 83

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΔΧ

ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΕΥΡΙΠΟΣ Σ Π Ε

ΤΑΕ226
0 Δ192 27

ΜΑΝΤΟΥΔΙ--ΧΑΛΚΙΔΑ
(ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ) &

ΕΠΙΣΤΡ.

111,9
7 €

14,00
%

ΤΑΕ229
7 Δ201 666 ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ-ΧΑΛΚΙΔΑ

& ΕΠΙΣΤΡ.
19,32
€ 0,00%

ΤΑΕ222
1 Δ204 768

ΨΑΧΝΑ-
ΧΑΛΚΙΔΑ(ΒΑΘΡΟΒΟΥ

ΝΙ) & ΕΠΙΣΤΡ.

34,34
€

24,99
%

ΤΑΕ235
8 Δ213 943

ΔΟΚΟΣ-ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ-
ΔΥΟ ΔΕΝΤΡΑ-

ΧΑΛΚΙΔΑ(ΒΑΘΡΟΒΟΥ
ΝΙ) & ΕΠΙΣΤΡ.

21,74
€

14,00
%

ΤΑΕ240
1 Δ216 1000

ΛΟΥΤΣΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ
(ΕΔΡΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΣ) &

ΕΠΙΣΤΡ.

70,50
€ 0,00%

ΤΑΕ229
5 Δ217 1004

ΦΥΛΛΑ-ΤΟΠΙΚΑ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ-

ΧΑΛΚΙΔΑ(ΕΔΡΑ ΕΙΔ.
Δ.Σ ΧΑΛΚΙΔΑΣ) &

ΕΠΙΣΤΡ.

24,86
€

29,99
%

ΤΑΕ237
2 Δ218 1010

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΛΟΥΚΙΣΙΑ
(ΚΡΟΝΙΑ)(ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡ. 21:45)

14,26
€

30,00
%

ΤΑΕ229 Δ220 1054 ΜΠΟΥΡΤΖΙ - 17,59 3,98%

ΑΔΑ: 6ΗΤ77ΛΗ-ΣΦΔ
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5 ΚΑΝΗΘΟΣ (ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡ.)

€

ΤΑΕ225
5 Δ232 1133

ΧΑΛΚΙΔΑ-
ΑΓ.ΕΛΕΟΥΣΑ-ΔΟΚΟΣ
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡ.)

11,09
€

24,97
%

ΤΑΕ225
5 Δ233 1136 ΨΑΧΝΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ &

ΕΠΙΣΤΡ.
35,64
€

22,99
%

ΤΑΕ238
1 Δ234 1140

ΕΡΙΑ ΚΑΘΕΝΩΝ-
ΧΑΛΚΙΔΑ

(ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ) &
ΕΠΙΣΤΡ.

44,76
€

25,99
%

ΤΑΕ238
3 Δ235 1141

ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΧΑΛΚΙΔΑ
(ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ) &

ΕΠΙΣΤΡ.

40,31
€

16,00
%

ΤΑΕ233
4 Δ236 1143

ΧΑΛΚΙΔΑ (ΤΟΠΙΚΑ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ)-ΡΙΤΣΩΝΑ
( ΕΚΠΑΙΔ. ΑΛΦΑ)&

ΕΠΙΣΤΡ.

34,56
€

25,00
%

ΤΑΕ241
5 Δ239 1148

ΤΡΟΥΠΙ - ΧΑΛΚΙΔΑ
(ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ) &

ΕΠΙΣΤΡ.

120,6
5 € 4,00%

49 85 ΤΑΓΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΑΕ221
5 Δ18 451

Λ.ΑΚΤΗ-ΕΡΕΤΡΙΑ
(ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ) &

ΕΠΙΣΤΡ.

22,72
€ 0,44%

Δ21 541

ΚΟΤΡΩΝΙ -
ΜΠΑΣΙΝΕΙΚΑ

ΓΕΡΟΝΤΑ-ΕΡΕΤΡΙΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

28,96
€ 0,34%

50 86 ΤΑΓΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΕ246
8 Δ16 381 ΕΡΕΤΡΙΑ-Ν.ΕΡΕΤΡΙΑ

(ΟΛΟ)
11,20
€ 1,06%

Δ31 906

ΕΡΕΤΡΙΑ-ΚΟΤΡΩΝΙ-
ΜΑΓΟΥΛΑ-

ΑΓ.ΑΣΩΜΑΤΟΙ (ΑΓ.
ΤΡΙΑΔΑ) (ΟΛΟ)

17,80
€ 0,73%

Δ32 932 ΚΟΜΟΔΟ-ΕΡΕΤΡΙΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

37,00
€ 0,11%

51 87 ΤΟΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑΕ276
7 Δ94 1068 ΔΗΛΗΣΟ-ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ

& ΕΠΙΣΤΡ.
23,46
€ 0,51%

52 89 ΤΡΑΚΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ,ΜΑΥΡΙΚΟΣ

IOY
3291 Δ188 904

ΣΚΥΡΟΣ-ΑΣΠΟΥΣ-
ΛΙΝΑΡΙΑ-

ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ(ΟΛΟ)

26,25
€ 0,08%

53 91 ΤΣΙΛΙΚΟΧΡΥΣΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΕ273
3 Δ115 280 ΚΥΜΗ-ΠΛΑΤΑΝΑ

(ΟΛΟ)
14,26
€ 3,97%

54 92 ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΤΑΕ222
3 Δ230 1093

ΕΡΕΤΡΙΑ-ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

(ΜΠΟΥΡΤΖΙ) &
ΕΠΙΣΤΡ.(16:00)

48,76
€ 0,00%
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55 93 ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ ΣΙΑ Ε.Ε

ΒΙΝ966
9 Δ190 7

ΛΟΥΚΙΣΙΑ-
ΡΙΤΣΩΝΑ(ΕΚΠΑΙΔ.
ΑΛΦΑ) & ΕΠΙΣΤΡ.

40,29
€

21,00
%

ΒΙΝ820
3 Δ238 1145

ΔΗΛΕΣΙ-ΡΙΤΣΩΝΑ
(ΕΚΠΑΙΔ. ΑΛΦΑ)&

ΕΠΙΣΤΡ.

52,04
€ 7,01%

56 97 ΦΡΑΓΚΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑΕ237
7 Δ196 399 ΤΖΑΡΙΖΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΟ &

ΕΠΙΣΤΡ.
23,48
€

21,00
%

Δ225 1070
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΜΠΟΥΡ

ΤΖΙ)-ΒΑΣΙΛΙΚΟ &
ΕΠΙΣΤΡ.

18,58
€

31,03
%

57 99 ΧΑΤΗΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑΕ257
8 Δ103 207 ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ-

ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ.
34,47
€ 0,49%

Δ133 767 ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ-
ΓΙΑΝΝΗΔΕΣ (ΟΛΟ) 9,06 € 0,00%

Δ138 876 ΚΟΙΛΙ-ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.

26,00
€ 0,31%

Δ153 1100 ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ-
ΑΓ.ΒΛΑΣΗΣ (ΟΛΟ) 9,56 € 0,00%

Δ155 1156 ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ -
ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ (ΟΛΟ)

16,01
€ 0,00%

3. Απορρίπτει τους προσωρινούς αναδόχους του κάτωθι πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ 3 του πρακτικού
4.3/24-12-2021 (ολοκληρώθηκε στις 22-03-2021)) καθώς σύμφωνα με το πρακτικό 4.3/24-12-
2021 (ολοκληρώθηκε στις 22-03-2021) της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών διαπιστώθηκε ότι μετά την αξιολόγηση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα, της παρ. 2.3 της 04/2020 με αρ.
πρωτ. 147584/4385/24-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007084528 2020-07-24) Πρόσκληση για την
υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της
96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) 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 7.256.787,76 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» Α/Α Συστήματος: 95364,
δεν υπέβαλλαν ή υπέβαλλαν με ελλείψεις τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή τα δικαιολογητικά
τους δεν μπόρεσαν να συμπληρωθούν με τη διαδικασία της παρ. Α του άρθρου 5.3.2 της υπ’ αριθ.
πρωτ. 96276/2990/27-05-2020 διακήρυξης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

Α/Α
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟ

ΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ
ΙΘ
Μ
Ο
Σ

Κ
ΥΚ

ΛΟ
Φ
Ο

ΡΙ
ΑΣ

ΤΜ
Η
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Α

Κ
Ω
Δ
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Ο
Σ

Δ
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Μ
Ο
Λ.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

1 7 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΙΩΑΝΝ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑΕ2730 Δ106 220 ΠΛΑΤΑΝΑ-ΟΞΥΛΙΘΟΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.

Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΕΝ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
(ΠΑΡ.5.3.2.Γ) ΚΑΙ ΓΙΑΥΤΟ

ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ.

Δ128 656 ΣΤΟΜΙΟ - ΟΞΥΛΙΘΟΣ &
ΕΠΙΣΤΡ. (16:00)

Δ130 674 ΚΛΗΜΑΤΑΡΙ-ΟΞΥΛΙΘΟΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.

2 10 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΕ2658 Δ72 1119 ΓΙΑΛΤΡΑ - ΑΙΔΗΨΟΣ &
ΕΠΙΣΤΡ. ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ Ο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
ΚΑΙ Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝΤΑΕ2653 Δ73 1120
ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ -
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑΔΑΣ
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡ.)

3 16 ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΚΩΣΤΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑΕ2253 Δ6 595 ΣΤΑΥΡΟΣ-ΨΑΧΝΑ &
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΤΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ
ΠΤΩΣΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΜΗ
ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΔΕΝ
ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ(ΠΑΡ. 5.3.2.Α

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

Δ11 963 ΨΑΧΝΑ-ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ (ΟΛΟ)

4 28 ΚΑΠΟΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΑΕ2724 Δ84 368 ΠΑΝΩΧΩΡΙ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ-

ΚΑΡΥΣΤΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΤΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ
ΠΤΩΣΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΜΗ
ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ, Η

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΔΕΝ
ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 5.3.2.Α ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ

Υ.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ
5.3.2.Γ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

5 37 ΚΟΥΣΕΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΕ2265 Δ194 40 ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΧΑΛΚΙΔΑ &

ΕΠΙΣΤΡ.

ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ
ΠΤΩΣΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΜΗ
ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ, Η

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΔΕΝ
ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΠΑΡ.
5.3.2.Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ).

6 43 ΚΡΟΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΤΑΕ2782 Δ108 234 ΔΡΟΣΙΑ-ΚΡΙΕΖΑ & ΕΠΙΣΤΡ.
ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ
ΠΤΩΣΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΜΗ
ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
Δ125 593 ΒΕΛΟΣ-ΚΡΙΕΖΑ & ΕΠΙΣΤΡ.
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ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΔΕΝ
ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΠΑΡ.
5.3.2.Α ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ).
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΛΛΑ
ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΑΙΤΗΜΑ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ
5.3.2.Γ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

7 60
ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΑΝΝΗ
Σ

ΤΑΕ2777 Δ112 267 ΑΥΛΩΝΑΡΙ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(ΟΛΟ) Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΕΝ
ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

(ΠΑΡ. 5.3.2.Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

Δ149 1032 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΑΝΙΑ
ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ & ΕΠΙΣΤΡ.

Δ157 1159 ΑΥΛΩΝΑΡΙ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(ΟΛΟ)

8 67 ΣΑΚΚΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΤΑΕ2742 Δ135 818 ΚΡΙΕΖΑ-ΛΕΠΟΥΡΑ (ΟΛΟ)
Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΕΝ
ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

(ΠΑΡ. 5.3.2.Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)
Δ207 829 ΠΥΡΓΙ-ΛΕΠΟΥΡΑ & ΕΠΙΣΤΡ.

9 73
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΑΝΑΣΤΑΣΙ
ΟΣ

ΤΑΕ2751 Δ110 244 ΔΑΦΝΗ-ΑΥΛΩΝΑΡΙ &
ΕΠΙΣΤΡ. ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΑΡ. 5.3.2.Α
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

Δ132 749 ΑΥΛΩΝΑΡΙ - ΠΥΡΓΙ (ΟΛΟ)

Δ144 979 ΑΥΛΩΝΑΡΙ-ΛΟΦΙΣΚΟΣ
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡ.)

Δ156 1157 ΑΥΛΩΝΑΡΙ-ΟΡΙΟ (16:00)

10 94 ΤΣΟΥΡΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΕ2230 Δ180 1036 ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ &

ΕΠΙΣΤΡ.

ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΤΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ
ΠΤΩΣΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΜΗ
ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ, Η

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ
Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΔΕΝ
ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΑΡ. 5.3.2.Α

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ).

11 98 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑΕ2655 Δ172 738 ΣΚΕΠΑΣΤΗ-ΚΕΧΡΙΕΣ &
ΕΠΙΣΤΡ. (ΧΑΛΙΟΣ ΔΗΜ)

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΙΣ
ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥ
ΟΔΗΓΟΥΣ ΒΡΑΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΙ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗ. ΤΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ
ΠΤΩΣΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΜΗ
ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΔΕΝ
ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΠΑΡ. 5.3.2.Α

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

Δ173 773 ΛΙΜΝΗ-ΚΕΧΡΙΕΣ (ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡ.) (ΒΡΑΝΑ ΜΑΡΙΑ)

Δ181 1050 ΣΚΕΠΑΣΤΗ-ΚΕΧΡΙΕΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.-2 (ΒΡΑΝΑ ΜΑΡΙΑ)

4. Αναδεικνύει τους οικονομικούς φορείς του κάτωθι πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ 4 του πρακτικού
4.3/24-12-2021 (ολοκληρώθηκε στις 22-03-2021)) ως προσωρινούς αναδόχους, καθώς
σύμφωνα με το πρακτικό 4.3/24-12-2021 (ολοκληρώθηκε στις 22-03-2021) της Επιτροπής
διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και με την 1144/15-09-2020
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απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΤΕ είναι πρώτοι επιλαχόντες και εγκρίνει την συνέχιση
της διαγωνιστικής διαδικασίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 - ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
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ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡ

ΑΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ

43 ΚΡΟΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΑΕ2782 Δ135 818 ΚΡΙΕΖΑ-ΛΕΠΟΥΡΑ (ΟΛΟ)

9,71€ 0,00%

60 ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΕ2777 Δ144 979 ΑΥΛΩΝΑΡΙ-ΛΟΦΙΣΚΟΣ

(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡ.)
11,24€ 0,00%

1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΑΥΙΔ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΕ2227 Δ173 773 ΛΙΜΝΗ-ΚΕΧΡΙΕΣ (ΜΟΝΟ

ΕΠΙΣΤΡ.)
14,90€ 20,49%

5. Αναδεικνύει τα κάτωθι δρομολόγια, ως άγονα, σύμφωνα με το πρακτικό 4.3/24-12-2021
(ολοκληρώθηκε στις 22-03-2021) της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης
Προσφορών, καθώς μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα, της παρ. 2.3 της 04/2020 με αρ. πρωτ.
147584/4385/24-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007084528 2020-07-24) Πρόσκληση για την
υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της
96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) 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 7.256.787,76 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης». Α/Α Συστήματος: 95364
και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την 1144/15-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΤΕ,
δεν υπάρχουν επιλαχόντες προσωρινοί ανάδοχοι.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 – ΑΓΟΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΟΜΟΛ. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕΣΟΝ

1 Δ106 220 ΠΛΑΤΑΝΑ-ΟΞΥΛΙΘΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ

2 Δ128 656 ΣΤΟΜΙΟ - ΟΞΥΛΙΘΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. (16:00) ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ

3 Δ130 674 ΚΛΗΜΑΤΑΡΙ-ΟΞΥΛΙΘΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ.
ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ

4 Δ72 1119 ΓΙΑΛΤΡΑ - ΑΙΔΗΨΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ

5 Δ73 1120 ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ - ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑΔΑΣ
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡ.)

ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ

6 Δ6 595 ΣΤΑΥΡΟΣ-ΨΑΧΝΑ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ

7 Δ11 963 ΨΑΧΝΑ-ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ (ΟΛΟ)
ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ

ΑΔΑ: 6ΗΤ77ΛΗ-ΣΦΔ
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8 Δ84 368 ΠΑΝΩΧΩΡΙ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ-ΚΑΡΥΣΤΟΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.

ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ

9 Δ194 40 ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΧΑΛΚΙΔΑ & ΕΠΙΣΤΡ.
ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ

10 Δ108 234 ΔΡΟΣΙΑ-ΚΡΙΕΖΑ & ΕΠΙΣΤΡ.
ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ

11 Δ125 593 ΒΕΛΟΣ-ΚΡΙΕΖΑ & ΕΠΙΣΤΡ.
ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ

12 Δ112 267 ΑΥΛΩΝΑΡΙ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΟΛΟ)
ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ

13 Δ149 1032 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΑΝΙΑ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ & ΕΠΙΣΤΡ.
ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ

14 Δ157 1159 ΑΥΛΩΝΑΡΙ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΟΛΟ)
ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ

15 Δ207 829 ΠΥΡΓΙ-ΛΕΠΟΥΡΑ & ΕΠΙΣΤΡ.
ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ

16 Δ110 244 ΔΑΦΝΗ-ΑΥΛΩΝΑΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ.
ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ

17 Δ132 749 ΑΥΛΩΝΑΡΙ - ΠΥΡΓΙ (ΟΛΟ)
ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ

18 Δ156 1157 ΑΥΛΩΝΑΡΙ-ΟΡΙΟ (16:00)
ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ

19 Δ180 1036 ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ & ΕΠΙΣΤΡ. ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ

20 Δ172 738 ΣΚΕΠΑΣΤΗ-ΚΕΧΡΙΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ.
ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ

21 Δ181 1050 ΣΚΕΠΑΣΤΗ-ΚΕΧΡΙΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ.-2
ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ

6. Εγκρίνει την παρακράτηση ολόκληρων ή εν μέρει, των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής,
των προσωρινών αναδόχων του κάτωθι πίνακα, λόγω απόρριψης αυτών μετά την ολοκλήρωση
της διαδικασίας αξιολόγησης των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα,
της παρ. 2.3 της της 04/2020 με αρ. πρωτ. 147584/4385/24-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007084528
2020-07-24) Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4
ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης 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», σύμφωνα με το σκεπτικό του πρακτικού 4.3/24-12-2021
(ολοκληρώθηκε στις 22-03-2021) της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης
Προσφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5.3.2 Γ της με αριθμ. πρωτ. 96276/2990/27-
05-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης Μεταφοράς Μαθητών.
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1 7 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΙΩΑΝΝ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3714/28-07-2020
ΤΑΜΕΙΟ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ
& ΔΑΝΕΙΩΝ

176,62 €

Δ106 220 ΠΛΑΤΑΝΑ-ΟΞΥΛΙΘΟΣ &
ΕΠΙΣΤΡ. 69,46 €

176,62 €
Δ128 656 ΣΤΟΜΙΟ - ΟΞΥΛΙΘΟΣ &

ΕΠΙΣΤΡ. (16:00) 60,64 €

Δ130 674 ΚΛΗΜΑΤΑΡΙ-ΟΞΥΛΙΘΟΣ
& ΕΠΙΣΤΡ. 46,52 €

2 10 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3767/30-07-2020
ΤΑΜΕΙΟ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ
& ΔΑΝΕΙΩΝ

357,09 €

Δ72 1119 ΓΙΑΛΤΡΑ - ΑΙΔΗΨΟΣ &
ΕΠΙΣΤΡ. 112,19 €

196,82 €
Δ73 1120

ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ -
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑΔΑΣ

(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡ.)
84,63 €

3 16 ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΚΩΣΤΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

3708/28-07-2020
ΤΑΜΕΙΟ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ
& ΔΑΝΕΙΩΝ

114,47 €

Δ6 595 ΣΤΑΥΡΟΣ-ΨΑΧΝΑ &
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 86,73 €

113,90 €
Δ11 963 ΨΑΧΝΑ-ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ

(ΟΛΟ) 27,17 €

4 28 ΚΑΠΟΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ

3805/31-07-2020
ΤΑΜΕΙΟ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ
& ΔΑΝΕΙΩΝ

301,00 € Δ84 368
ΠΑΝΩΧΩΡΙ

ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ-
ΚΑΡΥΣΤΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

171,31 € 171,31 €

5 37
ΚΟΥΣΕΡΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Σ

3759/30-07-2020
ΤΑΜΕΙΟ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ
& ΔΑΝΕΙΩΝ

100,43 € Δ194 40 ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΧΑΛΚΙΔΑ &
ΕΠΙΣΤΡ. 100,43 € 100,43 €

6 43 ΚΡΟΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ

3713/28-07-2020
ΤΑΜΕΙΟ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ
& ΔΑΝΕΙΩΝ

236,02 €

Δ108 234 ΔΡΟΣΙΑ-ΚΡΙΕΖΑ &
ΕΠΙΣΤΡ. 48,98 €

110,46 €

Δ125 593 ΒΕΛΟΣ-ΚΡΙΕΖΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 61,48 €

7 60
ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΑΝΝ
ΗΣ

297/28-07-2020
ΤΑΜΕΙΟ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ
& ΔΑΝΕΙΩΝ

160,76 €

Δ112 267 ΑΥΛΩΝΑΡΙ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(ΟΛΟ) 35,78 €

131,25 €
Δ149 1032 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΑΝΙΑ

ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ & ΕΠΙΣΤΡ. 62,53 €

Δ157 1159 ΑΥΛΩΝΑΡΙ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(ΟΛΟ) 32,94 €

8 67 ΣΑΚΚΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

3077019033/27-07-
2020 ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ

247,15 €
Δ135 818 ΚΡΙΕΖΑ-ΛΕΠΟΥΡΑ (ΟΛΟ) 25,49 €

136,84 €

Δ207 829 ΠΥΡΓΙ-ΛΕΠΟΥΡΑ &
ΕΠΙΣΤΡ. 111,35 €

9 73
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΑΝΑΣΤΑΣΙ

ΟΣ

307/30-07-2020
ΤΑΜΕΙΟ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ
& ΔΑΝΕΙΩΝ

158,03 €

Δ110 244 ΔΑΦΝΗ-ΑΥΛΩΝΑΡΙ &
ΕΠΙΣΤΡ. 62,90 €

158,03 €
Δ132 749 ΑΥΛΩΝΑΡΙ - ΠΥΡΓΙ (ΟΛΟ) 32,68 €

Δ144 979 ΑΥΛΩΝΑΡΙ-ΛΟΦΙΣΚΟΣ
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡ.) 29,51 €

Δ156 1157 ΑΥΛΩΝΑΡΙ-ΟΡΙΟ (16:00) 32,94 €

10 94 ΤΣΟΥΡΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3775/30-07-2020
ΤΑΜΕΙΟ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ
& ΔΑΝΕΙΩΝ

62,29 € Δ180 1036 ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ
& ΕΠΙΣΤΡ. 62,29 € 62,29 €

11 98 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3701/27-07-2020
ΤΑΜΕΙΟ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ
& ΔΑΝΕΙΩΝ

263,60 € Δ172 738 ΣΚΕΠΑΣΤΗ-ΚΕΧΡΙΕΣ &
ΕΠΙΣΤΡ. 53,97 € 160,49 €
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Δ173 773 ΛΙΜΝΗ-ΚΕΧΡΙΕΣ (ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡ.) 49,19 €

Δ181 1050 ΣΚΕΠΑΣΤΗ-ΚΕΧΡΙΕΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.-2 57,33 €

7. Παύει τα σχετικά δρομολόγια στους προαναφερόμενους (σημείο 3) απορριπτέους
προσωρινούς αναδόχους σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
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1 7 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΙΩΑΝΝ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δ106 220 ΠΛΑΤΑΝΑ-ΟΞΥΛΙΘΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

Δ128 656 ΣΤΟΜΙΟ - ΟΞΥΛΙΘΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. (16:00)

Δ130 674 ΚΛΗΜΑΤΑΡΙ-ΟΞΥΛΙΘΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

2 10 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δ72 1119 ΓΙΑΛΤΡΑ - ΑΙΔΗΨΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

Δ73 1120 ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ - ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΙΧΑΔΑΣ (ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡ.)

3 16 ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΚΩΣΤΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Δ6 595 ΣΤΑΥΡΟΣ-ΨΑΧΝΑ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Δ11 963 ΨΑΧΝΑ-ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ (ΟΛΟ)

4 28 ΚΑΠΟΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ84 368 ΠΑΝΩΧΩΡΙ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ-ΚΑΡΥΣΤΟΣ

& ΕΠΙΣΤΡ.

5 37 ΚΟΥΣΕΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ194 40 ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΧΑΛΚΙΔΑ & ΕΠΙΣΤΡ.

6 43 ΚΡΟΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Δ108 234 ΔΡΟΣΙΑ-ΚΡΙΕΖΑ & ΕΠΙΣΤΡ.

Δ125 593 ΒΕΛΟΣ-ΚΡΙΕΖΑ & ΕΠΙΣΤΡ.

7 60 ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ

Δ112 267 ΑΥΛΩΝΑΡΙ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΟΛΟ)

Δ149 1032 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΑΝΙΑ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ &
ΕΠΙΣΤΡ.

Δ157 1159 ΑΥΛΩΝΑΡΙ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΟΛΟ)

8 67 ΣΑΚΚΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Δ135 818 ΚΡΙΕΖΑ-ΛΕΠΟΥΡΑ (ΟΛΟ)

Δ207 829 ΠΥΡΓΙ-ΛΕΠΟΥΡΑ & ΕΠΙΣΤΡ.

9 73 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Δ110 244 ΔΑΦΝΗ-ΑΥΛΩΝΑΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ.

Δ132 749 ΑΥΛΩΝΑΡΙ - ΠΥΡΓΙ (ΟΛΟ)

Δ144 979 ΑΥΛΩΝΑΡΙ-ΛΟΦΙΣΚΟΣ (ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡ.)

Δ156 1157 ΑΥΛΩΝΑΡΙ-ΟΡΙΟ (16:00)

10 94 ΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ180 1036 ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ & ΕΠΙΣΤΡ.

11 98 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δ172 738 ΣΚΕΠΑΣΤΗ-ΚΕΧΡΙΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ.
(ΧΑΛΙΟΣ ΔΗΜ)

Δ173 773 ΛΙΜΝΗ-ΚΕΧΡΙΕΣ (ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡ.)
(ΒΡΑΝΑ ΜΑΡΙΑ)

Δ181 1050 ΣΚΕΠΑΣΤΗ-ΚΕΧΡΙΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ.-2
(ΒΡΑΝΑ ΜΑΡΙΑ)
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8. Εγκρίνει την κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών
δρομολογίων στους προαναφερόμενους (σημείο 4 ) προσωρινούς αναδόχους, σύμφωνα με τον
κάτωθι πίνακα, βάσει των διατάξεων του αρ. 33 παρ.1 του Ν.4713/2020 (Α΄147)\

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ
ΙΘ
Μ
Ο
Σ

Κ
ΥΚ

ΛΟ
Φ
Ο
ΡΙ
ΑΣ

ΤΜ
Η
Μ
Α

Κ
Ω
Δ
ΙΚ
Ο
Σ

Δ
ΡΟ

Μ
Ο
ΛΟ

ΓΙ
Ο
Υ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

1 43 ΚΡΟΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΑΕ2782 Δ135 818 ΚΡΙΕΖΑ-ΛΕΠΟΥΡΑ (ΟΛΟ)

2 60 ΠΑΠΑΡΗΓΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΕ2777 Δ144 979 ΑΥΛΩΝΑΡΙ-ΛΟΦΙΣΚΟΣ (ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡ.)

3 1 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΑΥΙΔ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΕ2227 Δ173 773 ΛΙΜΝΗ-ΚΕΧΡΙΕΣ (ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡ.)

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 544

ΘΕΜΑ 38ο:Έγκριση των πρακτικών 2.3.2 και 2.3.3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου – Αποδεικτικά μέσα της της 02/2020 με αρ. πρωτ. 142832/4292/20-07-2020
πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα
πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
«Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης
χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-
2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 3.616.736,71 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 70880/1908/08-04-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Οι κ.κ. Δούρος, Σιαλμάς ψήφισαν λευκό.

Ο κ.Αναγνωστάκης δήλωσε : “Για τους λόγους που έχουμε αναλύσει που άπτονται με την
πολυπλοκότητα της διαδικασίας και το κενό που διαπιστώνεται στην εφαρμογή του νόμου θα
είμαστε στο λευκό.”

Η κα Μπατζελή τόνισε “Δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις μετά τις
προδικαστικές προσφυγές διότι η εισήγηση δεν είναι ευανάγνωστη. Δεν μπορούμε να
στηρίξουμε την εισήγηση και ψηφίζουμε κατά. Επίσης θέλουμε για όλες τις Π.Ε. να έχουμε
μια καταγραφή των ανάδοχων των μαθητικών δρομολογίων για την εξεταζόμενη περίοδο.”

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Αδυνατούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΣ ΑΓΟΡΩΝ στις συνθήκες της πολυπλοκότητας που διακρίνει την οργάνωση των
μαθητικών δρομολογίων……
Η κρίση και η Ψήφος μας αποκτούν εντελώς τυπικό χαρακτήρα και δεν διασφαλίζουν την
ορθότητα των επιλογών……

ΑΔΑ: 6ΗΤ77ΛΗ-ΣΦΔ
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Σε αυτή την βάση…. ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την Ψηφοφορία.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1.Εγκρίνει το πρακτικό 2.3.2/12-10-2020 (ολοκληρώθηκε στις 19-10-2020) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
και 2.3.3/01-04-2021 (ολοκληρώθηκε στις 07-04-2021) της Επιτροπής διενέργειας του
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών που αφορούν τον έλεγχο των δικαιολογητικών
Προσωρινού Αναδόχου – Αποδεικτικά Μέσα, 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).

1. α) Αναδεικνύει τους κάτωθι οικονομικούς φορείς ως οριστικούς αναδόχους, των οποίων τα
δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα κρίθηκαν αποδεκτά κατά την
αξιολόγησή τους, σύμφωνα με τα πρακτικά 2.3.2/12-10-2020 (ολοκληρώθηκε στις 19-10-2020)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ και 2.3.3/01-04-2021 (ολοκληρώθηκε στις 07-04-2021)της Επιτροπής
διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την
1744/22-12-2020 (αρ. πρακτικού 48ο , ΑΔΑ : ΩΕΨΔ7ΛΗ-ΕΑΧ) Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Α/
Α
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ΠΡ
Ο
ΣΦ

Ο
ΡΑ

Σ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ
ΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΤΜ
ΗΜ

Α

ΚΩ
ΔΙ
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Σ
ΔΡ
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Μ
Ο
ΛΟ

ΓΙ
Ο
Υ

Ο
Ν
Ο
Μ
ΑΣ

ΙΑ
ΔΡ

Ο
Μ
Ο
ΛΟ

ΓΙ
Ο
Υ

ΑΡ
ΙΘ
Μ
Ο
Σ

ΚΥ
ΚΛ

Ο
Φ
Ο
ΡΙ
ΑΣ

ΤΙ
Μ
Η

ΕΚ
ΠΤ

Ω
ΣΗ

1 10

ΚΤΕΛ
ΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Β31 1077 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΑΓ. ΜΗΝΑ -
ΒΑΛΟΠΟΥΛΑ - ΔΡΟΣΙΑ

ΧΑΟ
6920 88,43 € 27,00%

Β36 71

ΑΦΡΑΤΙ-ΦΥΛΛΑ-ΜΥΤΙΚΑΣ-
ΛΕΥΚΑΝΤΙ-ΒΑΣΙΛΙΚΟ-

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΜΠΟΥΡΤΖΙ)-
Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΣ-ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ-
ΡΙΤΣΩΝΑ (ΕΚΠΑΙΔ. ΑΛΦΑ)&

ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΟ
8308 20,38 € 4,99%

Β37 396
ΠΑΡΑΛΙΑ-ΜΟΡΦΑ-

ΚΑΡΟΔΡΟΜΟΣ-ΜΕΓΑΛΗ
ΡΑΧΗ (ΟΛΟ)

ΧΑΟ
8308 40,33 € 5,99%

Β38 422 ΤΟΠΙΚΑ ΜΥΤΙΚΑΣ - ΜΥΤΙΚΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΥ
3734 27,58 € 22,00%

Β39 759 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΤΟΠΙΚΑ ΑΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΟΛΟ)

ΧΑΧ
5675 93,28 € 28,00%
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Β40 890

ΛΟΥΚΙΣΣΙΑ-ΔΡΟΣΙΑ-
ΑΓ.ΜΗΝΑΣ-ΟΝΤΑΘΙ-

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΠΑΝΤΕΙΧΙ & ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΟ
2400 82,92 € 26,00%

Β44 928

ΞΗΡΟΒΡΥΣΗ-ΚΑΝΗΘΟΣ-
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ-ΤΟΠΙΚΑ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΧΑΛΚΙΔΑ(ΕΔΡΑ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΣ) & ΕΠΙΣΤΡ.

ΡΑΖ
3140 57,85 € 26,00%

2 15
ΠΕΡΛΕΠΕΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Β11 744 ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ-ΒΑΡΒΑΡΑ-
ΑΓΙΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

ΙΤΧ
7436 38,18 € 11,00%

Β14 1164 Ν.ΠΥΡΓΟΣ-ΩΡΕΟΙ (ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡ.)

ΙΜΧ813
4 19,95 € 7,00%

3 17

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ
ΟΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΕΔΧ

ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΕΥΡΙΠΟΣ ΣΠΕ

Β35 70

ΔΡΟΣΙΑ-ΚΑΝΗΘΟΣ-ΤΟΠΙΚΑ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ -ΑΛΑΤΣΑΤΑ-

ΧΑΛΚΙΔΑ(ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ) &
ΕΠΙΣΤΡ.

ΤΑΕ
2336,
ΤΑΕ
2416,
ΤΑΕ
2392,
ΤΑΕ
2382

109,26
€ 30,00%

Β42 925

ΚΑΤΩ ΣΤΕΝΗ-ΠΟΥΡΝΟΣ-
ΒΑΤΩΝΤΑΣ -Ν. ΑΡΤΑΚΗ-ΕΞΩ
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ-ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-
ΧΑΡΑΥΓΗ-ΤΟΠΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-

ΧΑΛΚΙΔΑ (ΕΔΡΑ ΕΙΔ. Δ.Σ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ) & ΕΠΙΣΤΡ.

ΤΑΕ
2314,
ΤΑΕ
2421,
ΤΑΕ
2434

121,73
€ 27,00%

Β45 929
ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ-ΤΟΠΙΚΑ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΧΑΛΚΙΔΑ(ΕΔΡΑ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΣ) & ΕΠΙΣΤΡ.

ΤΑΕ
2359,
ΤΑΕ
2203,
ΤΑΕ
2282

61,07 € 30,00%

Β51 1137

ΧΑΛΚΙΔΑ (ΕΔΡΑ ΕΙΔ. Δ.Σ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ)-ΤΟΠΙΚΑ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ -Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΣ-
ΒΑΣΙΛΙΚΟ - ΑΦΡΑΤΙ (ΟΛΟ)

ΤΑΕ
2359,
ΤΑΕ
2203,
ΤΑΕ
2282

31,95 € 4,00%

4 18 ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ
ΣΙΑ Ε.Ε

Β43 926

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-ΕΡΕΤΡΙΑ-
ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΟ-
ΜΠΟΥΡΤΖΙ-Ν.ΛΑΜΨΑΚΟΣ-
ΑΦΡΑΤΙ-ΧΑΛΚΙΔΑ(ΕΔΡΑ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΣ) & ΕΠΙΣΤΡ.

ΒΙΡ
1211

124,77
€ 27,00%

Β53 1139

ΦΑΡΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ-ΠΑΡΑΛΙΑ
ΑΥΛΙΔΑΣ-ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ-
ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΠΑΝΤΕΙΧΙ-
ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ (ΕΔΡΑ Ε.

Ε.Ε.Ε.Κ)- ΧΑΛΚΙΔΑ (ΕΔΡΑ ΕΙΔ.

ΒΙΝ
9841 70,52 € 31,00%
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Δ.Σ ΧΑΛΚΙΔΑΣ) & ΕΠΙΣΤΡ.

Β54 1142

ΘΕΣΠΙΕΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ-ΒΑΓΙΑ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ-ΘΗΒΑ-ΑΓ. ΘΩΜΑΣ-
ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΠΑΝΤΕΙΧΙ-ΒΑΘΥ
ΑΥΛΙΔΑΣ-ΡΙΤΣΩΝΑ (ΕΚΠΑΙΔ.

ΑΛΦΑ) & ΕΠΙΣΤΡ.

ΥΤΖ
8552

113,52
€ 45,00%

5 19

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ

ΝΟΜΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ

Η
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ Ν
ΕΥΒΟΙΑΣ

Β1 121 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ-ΚΑΘΕΝΟΙ-
ΑΜΦΙΘΕΑ (ΟΛΟ)

ΧΑΟ90
80 21,25 € 0,93%

Β2 688 ΑΤΤΑΛΗ-ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

ΡΝΕ
1762 42,90 € 0,00%

Β4 322 ΜΑΓΟΥΛΑ-ΚΟΤΡΩΝΙ-ΕΡΕΤΡΙΑ
& ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΟ
6940 44,55 € 10,00%

Β5 347

ΑΓ.ΑΣΩΜΑΤΟΙ(ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ)-
ΚΟΜΟΔΟ-ΑΝΩ ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΥ-
ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΥ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ -

ΚΟΤΡΩΝΙ - ΕΡΕΤΡΙΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΡ
6565 49,34 € 10,00%

Β6 703

ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ- ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ-
ΠΑΝΟΡΑΜΑ - ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ-
ΣΚΛΗΡΟ-ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ &

ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΟ
7424 38,61 € 10,00%

Β17 201
ΣΤΟΜΙΟ - ΟΞΥΛΙΘΟΣ -ΚΗΠΟΙ-

ΚΟΥΡΟΥΝΙ-ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΡ655
5 49,60 € 0,00%

Β18 202 ΜΕΤΟΧΙ-ΚΥΜΗ & ΕΠΙΣΤΡ. ΧΑΡ
3888 83,22 € 0,00%

Β21 1048 ΜΙΚ.ΛΕΩΦ.ΚΡΙΕΖΑ-ΤΟΠΙΚΑ
ΚΡΙΕΖΩΝ-ΚΟΣΚΙΝΑ (ΟΛΟ)

ΧΑΟ72
42 21,45 € 0,00%

Β25 1088
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΑΝΙΑ

ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ - ΑΥΛΩΝΑΡΙ &
ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΡ
8781 42,90 € 0,00%

Β29 126
ΚΕΡΑΣΙΑ-ΑΓ.ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΣΤΡ. ΑΓ.ΑΝΝΑ ΚΕΡΑΣΙΑ

ΠΑΠΑΔΕΣ

ΧΑΟ87
47 58,36 € 0,00%

Β32 1127 ΠΗΛΙ-ΠΡΟΚΟΠΙ & ΕΠΙΣΤΡ. ΧΑΤ260
0 42,90 € 0,00%

Β33 1128 ΚΑΛΥΒΙΑ-ΣΠΑΘΑΡΙ-ΜΕΤΟΧΙ-
ΚΗΡΙΝΘΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΥ
3961 42,90 € 0,00%

Β34 1129 ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ-ΚΗΡΙΝΘΟΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΤ204
5 42,90 € 0,00%
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Β46 931

ΤΡΙΑΔΑ-ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ-
ΨΑΧΝΑ-Ν.ΑΡΤΑΚΗ-

ΡΙΤΣΩΝΑ(ΕΚΠ. ΑΛΦΑ) &
ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΟ51
99

125,13
€ 24,00%

Β47 944

ΝΕΟΧΩΡΙ-ΑΛΙΒΕΡΙ-
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-ΕΡΕΤΡΙΑ-

ΜΠΑΣΙΝΕΙΚΑ-ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-
ΒΑΣΙΛΙΚΟ-ΜΠΟΥΡΤΖΙ-
ΜΥΤΙΚΑΣ-ΑΦΡΑΤΙ-

ΧΑΛΚΙΔΑ(ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ) &
ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΡ580
7

124,87
€ 37,00%

β) Αποδέχεται τους συνοδούς, Ανδρίτσος Γεώργιος, Καρατζάς Δημήτριος, Λάμπρου Ευαγγελία,
Μαραγκός Μιχάλης, Πανταζής Θεοφάνης Δαυήδ, Παππουτσής Δημήτριος, Πολίτης Χρήστος,
Σάλης Ευάγγελος, Τσιλικόχρυσος Ιωάννης, Σαλεμής Κων/νος, Νόνα Ασπασία, Τσολάκης
Στέφανος, Κουρκουζέλος Κωνσταντίνος και Καραμούζης Τριαντάφυλλος του προσωρινού
αναδόχου ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν ΕΥΒΟΙΑΣ καθώς μετά την διαδικασία της αξιολόγησης των
δικαιολογητικών τους κρίθηκαν αποδεκτοί, σύμφωνα με τα πρακτικά 2.3.2/12-10-2020
(ολοκληρώθηκε στις 19-10-2020) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ και 2.3.3/01-04-2021 (ολοκληρώθηκε στις
07-04-2021) της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.

3. α) Απορρίπτει τους προσωρινούς αναδόχους του κάτωθι πίνακα καθώς σύμφωνα με το
πρακτικό 2.3.2/12-10-2020 (ολοκληρώθηκε στις 19-10-2020) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της
Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών διαπιστώθηκε ότι μετά την
αξιολόγηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα, της
παρ. 2.3 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 Διακήρυξης 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», αυτά
δεν γίνονται αποδεκτά για τους λόγους που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα
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1 9

ΚΟΛΤΣΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ

ΟΣ

Β50 1135

ΩΡΩΠΟΣ-
ΣΥΚΑΜΙΝΟ
ΩΡΩΠΟΥ-
ΔΗΛΕΣΙ-
ΜΟΡΦΑ-
ΠΑΡΑΛΙΑ
ΑΥΛΙΔΑΣ-
ΦΑΡΟΣ
ΑΥΛΙΔΑΣ-
ΧΑΛΚΙΔΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΕΖ
4145

84,6
6 € 6,00%

Δεν έχει καταθέσει το
ΚΤΕΟ και το

ασφαλιστήριο
συμβόλαιο του οχήματος
ΧΕΖ 4145για το διάστημα
από την υποβολή του

ΕΕΕΣ έως και την
υποβολή

δικαιολογητικών
κατακύρωσης. Αντ’

αυτού έχουν κατατεθεί
για το αντίστοιχο
διάστημ ΚΤΕΟ και
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ασφαλιστήρια
συμβόλαια για το όχημα

ΒΙΝ 8260.

2 10

ΚΤΕΛ
ΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Β41 920

ΓΑΙΔΑΡΟΣ -
ΑΛΥΚΕΣ-

ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ-
ΒΙΓΛΕΖΑ-ΑΓΙΑ
ΑΝΝΑ(ΟΔΟΣ
ΣΩΡΟΥ)-
ΔΡΟΣΙΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΥ
3733

82,9
2 € 26,00%

1) Για το τμήμα Β41 θα
χρησιμοποιηθεί ως
οδηγός ο Γεραμάνης
Αντώνιος, που είχε

δηλωθεί ως οδηγός στο
Β35 στο οποίο δεν είναι
ανάδοχος ο οικονομικός

Φορέας.

Β55 1147

ΠΑΝΟΡΑΜΑ-
ΛΙΝΟΒΡΟΧΙ-
ΣΠΗΛΙΕΣ-

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

ΧΑΥ
3416

77,0
6 € 10,00%

2) Στο Β55 έχει γίνει
αντικατάσταση του ΧΑΥ
3416 με το ΚΒΤ 1340 που

είχε δηλωθεί στο
δρομολόγιο Β35.

3 13
ΝΟΝΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ,
ΜΙΧΑΗΛ

Β48 1083

ΠΡΑΣΙΚΟ -
ΜΗΛΑΚΙ -ΟΙΚ.
ΔΕΗ- ΚΑΡΑΒΟΣ

& ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΥ
3080

42,6
9 € 0,49%

Σύμφωνα με την τεχνική
προσφορά συνοδός είναι
ο Νόνας Λεωνίδας. Έχει

καταθέσει
δικαιολογητικά της

Καρόζη Κων/νας η οποία
δεν έχει δηλωθεί στην
Τεχνική Προσφορά του
οικονομικού φορέα. Η

επιτροπή έκρινε ότι κατά
την διαδικασία της
κατακύρωσης δεν
δύναται να γίνονται
αλλαγές της Τεχνικής

Προσφοράς του
οικονομικού φορέα.

4 19

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ

ΝΟΜΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ

Η

Β3 908

ΘΕΟΛΟΓΟΣ-
ΠΟΥΡΝΟΣ-
ΠΙΣΣΩΝΑΣ &

ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΡ
5131

46,2
0 € 0,00%

Ο οδηγός Πετρογιάννης
Δημήτριος δεν έχει
καταθέσει αίτηση
ποινικού ή ποινικό

μητρώο και έχει ιατρική
βεβαίωση. Έχει αίτημα
για παράταση χωρίς
αποδεικτικά έγγραφα.

ΑΔΑ: 6ΗΤ77ΛΗ-ΣΦΔ



107

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ Ν.
ΕΥΒΟΙΑΣ Β7 705

ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-
ΜΥΛΟΙ-

ΕΡΕΤΡΙΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΡ
5111

38,6
1 € 10,00%

Ο οδηγός Σπιλίρης
Νικόλαος δεν έχει

πιστοποιητικό υγείας.
Έχει αίτημα παράτασης.
Λείπει η άδεια οδικού
μεταφορέα των Σπιλίρη
Γεώργιου και Σπιλίρη

Νικόλαου.

Β10 168

ΣΙΜΙΑ-
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ-

ΒΟΥΤΑ-ΙΣΤΙΑΙΑ
& ΕΠΙΣΤΡ.
(ΤΡ,ΤΕ,ΠΕ)

ΧΑΝ
7878

50,5
4 € 0,00%

Ο οδηγός Καραγιάννης
Ιωάννης έχει καταθέσει
αίτηση ανανέωσης
άδειας οδήγησης και
ιατρική βεβαίωση.

Β12 745

ΝΕΟΧΩΡΙ-
ΣΙΝΑΣΟΣ-
ΙΣΤΙΑΙΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

ΑΧΤ
3920

42,9
0 € 0,00%

Ο οδηγός Βεργής
Νικόλαος έχει ιατρική
βεβαίωσηκαι έχει
καταθέσει αίτηση

ποινικού μητρώου. Δεν
έχει αίτημα παράτασης.

Β13 1161

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΙΧΑΔΑΣ-
ΛΟΥΤΡΑ
ΑΙΔΗΨΟΥ-

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ-
Ν.ΠΥΡΓΟΣ-
ΩΡΕΟΙ -

Ν.ΣΙΝΑΣΣΟΣ-
ΙΣΤΙΑΙΑ-

ΚΑΜΑΡΙΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΝ
8150

163,
04 € 10,00%

Ο οδηγός Κρινής
Βασίλειος έχει καταθέσει

αίτηση ποινικού
μητρώου, έχει ιατρική
βεβαίωση (δεν ισχύει

εφόσον η άδεια
οδήγησης έχει λήξει)και
έχει ληγμένη άδεια
οδήγησης. Δεν έχει
κατατεθεί αίτηση

ανανέωσης της άδειας
οδήγησης. Έχει αίτημα

παράτασης χωρίς
αποδεικτικά έγγραφα.

Β14 1164
Ν.ΠΥΡΓΟΣ-

ΩΡΕΟΙ (ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡ.)

ΑΧΤ
3920

21,4
5 € 0,00%

Ο οδηγός Βεργής
Νικόλαος έχει ιατρική
βεβαίωσηκαι έχει
καταθέσει αίτηση

ποινικού μητρώου. Δεν
έχει αίτημα παράτασης.

Β15 1049

ΚΑΛΥΒΙΑ-
ΝΙΚΑΣΙΟ-

ΑΛΑΜΑΝΕΪΚΑ-
ΑΣΠΡΑ

ΧΩΜΑΤΑ-
ΚΑΡΥΣΤΟΣ &

ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΟ
6070

42,9
0 € 0,00%

ΟΑρμελίνος Γεώργιος
έχει ιατρική βεβαίωση

και λείπει η άδεια οδικού
μεταφορέα της
Πολυκαρπίδη
Ζαχαρούλας.
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Β16 190

ΤΡΑΧΗΛΙ-
ΠΑΡΑΜΕΡΙΤΕΣ-
ΑΓ.ΛΟΥΚΑΣ &

ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΝ
8355

41,2
6 € 0,00%

Λείπει η άδεια οδικού
μεταφορέα του Λιάπη

Αναστάσιου.

Β19 735

ΒΡΥΣΗ -
ΕΠΙΣΚΟΠΗ-
ΓΑΙΑ-ΚΟΙΛΙ-
ΜΟΝΟΔΡΙ &

ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΡ
4450

42,9
0 € 0,00%

Ο οδηγός Μανούσος
Γεώργιος δεν έχει

πιστοποιητικό υγείας ή
ιατρική βεβαίωση.Δεν
έχει κατατεθεί η άδεια
οδικού μεταφορέα

τουΤσίγκρου Στέφανου.

Β22 1074

ΧΑΛΚΙΔΑ-
ΕΡΕΤΡΙΑ-

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-
ΑΛΙΒΕΡΙ

(ΜΟΝΟ ΠΡΩΪ)

ΧΑΡ
5998

46,9
9 € 25,00%

Λείπουν οι άδειες οδικού
μεταφορέα των

Αθανασίου Χαράλαμπου
και Αθανασίου Σωτηρίου.

Β23 1075

ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ-
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-

ΕΡΕΤΡΙΑ-
ΧΑΛΚΙΔΑ
(ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡ.)

ΧΑΡ
5383

69,6
6 25,00%

Λείπει οι άδειες οδικού
μεταφορέα των Μπάνου
Κων/νου και Μπάνου

Ιωάννη.

Β28 1158

ΣΥΚΙΕΣ-
ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ-
ΝΕΟΧΩΡΙ-
ΔΑΦΝΗ-

ΛΟΦΙΣΚΟΣ-
ΧΑΝΙΑ

ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ-
ΑΥΛΩΝΑΡΙ &

ΕΠΙΣΤΡ. (16:00)

ΧΑΡ
4664

44,4
2 € 0,00%

Ο οδηγός Μουζακιώτης
Αλέξανδρος έχει
καταθέσει αίτηση

ποινικού μητρώου. Δεν
έχει αίτημα παράτασης.

Β30 127

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ.
ΑΝΝΑΣ -

ΑΓ.ΑΝΝΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΡ
6349

42,9
0 € 0,00%

Ο οδηγός Κάλφας
Γεώργιος έχει ιατρική
βεβαίωση και λείπει η

άδεια οδικού μεταφορέα
του Σπανού Ανάργυρου.

Β49 1134

ΧΑΛΚΙΔΑ-
ΜΠΟΥΡΤΖΙ-
ΛΙΝΟΒΡΟΧΙ-

ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-
ΕΡΕΤΡΙΑ-

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-
ΑΛΙΒΕΡΙ
(ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡ.)

ΧΑΡ
7373

62,8
6 € 12,00%

Ο οδηγός Παππάς
Χρήστος δεν έχει

πιστοποιητικό υγείας,
ποινικό ή αίτηση

ποινικού μητρώου. Έχει
αίτημα παράτασης χωρίς
αποδεικτικά έγγραφα.
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Β52 1138

ΤΡΙΑΔΑ-
ΚΑΣΤΕΛΑ-
ΨΑΧΝΑ-Ν.

ΑΡΤΑΚΗ-ΕΞΩ
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ-
ΧΑΡΑΥΓΗ-
ΧΑΛΚΙΔΑ

( ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ
) & ΕΠΙΣΤΡ.

ΧΑΥ
3377

59,2
8 € 25,00%

Ο οδηγός Κανέλλης
Κων/νος έχει ιατρική
βεβαίωση (δεν ισχύει

εφόσον η άδεια
οδήγησης έχει λήξει),
έχει καταθέσει αίτηση
ανανέωσης διπλώματος.
Έχει αίτημα παράτασης.

β) Απορρίπτει τους συνοδούς του προσωρινού αναδόχου ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν ΕΥΒΟΙΑΣ για
τους λόγους που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με το πρακτικό 2.3.2/12-10-
2020 (ολοκληρώθηκε στις 19-10-2020) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Επιτροπής διενέργειας του
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, της 02/2020 με αρ. πρωτ. 142832/4292/20-07-2020
πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα
πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης 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»,

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1 ΒΑΛΛΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Έχει ποινικό μητρώο και ιατρική βεβαίωση (δεν έχει προσκομίσει
πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση 3γ της

παραγράφου 1.3.1.3 της 02/2020 πρόσκλησης)
Απορρίπτεται

2 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Έχει ποινικό μητρώο και 2 ιατρικές βεβαιώσεις (δεν έχει

προσκομίσει πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπεύθυνη
δήλωση 3γ της παραγράφου 1.3.1.3 της 02/2020 πρόσκλησης)

Απορρίπτεται

3 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Έχει ποινικό μητρώο και ιατρική βεβαίωση (δεν έχει προσκομίσει
πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση 3γ της

παραγράφου 1.3.1.3 της 02/2020 πρόσκλησης)
Απορρίπτεται

4 ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Έχει ποινικό μητρώο και ιατρική βεβαίωση (δεν έχει προσκομίσει
πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση 3γ της

παραγράφου 1.3.1.3 της 02/2020 πρόσκλησης)
Απορρίπτεται

5 ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Δεν γίνεται δεκτή διότι δεν έχει δηλωθεί στην Τεχνική Προσφορά Απορρίπτεται

6 ΑΡΜΕΛΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Στην Υπ. Δήλωση αντικατάστασης του Λιάσκου Δημήτριου
αναφέρεται ο Αρμελίνος Γεώργιος. Κατά την κατακύρωση έχουν

κατατεθεί δικαιολογητικά της Αρμελίνου Αικατερίνης
(πιστοποιητικό υγείας και πινικό μητρώο). Δεν έχει δηλωθεί στην

Τεχνική Προσφορά.

Απορρίπτεται

7 ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δεν γίνεται δεκτή διότι δεν έχει δηλωθεί στην Τεχνική Προσφορά Απορρίπτεται

8 ΚΑΠΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δεν γίνεται δεκτή διότι δεν έχει δηλωθεί στην Τεχνική Προσφορά Απορρίπτεται

9 ΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δεν γίνεται δεκτή διότι δεν έχει δηλωθεί στην Τεχνική Προσφορά.
Υπάρχει αίτημα παράτασης για το ποινικό μητρώο. Απορρίπτεται

10 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ Δεν γίνεται δεκτή διότι δεν έχει δηλωθεί στην Τεχνική Προσφορά Απορρίπτεται
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11 ΚΕΝΤΡΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Δεν γίνεται δεκτή διότι δεν έχει δηλωθεί στην Τεχνική Προσφορά.
Υπάρχει αίτημα παράτασης χωρίς τα αποδεικτικά έγγραφα. Απορρίπτεται

4. Αναδεικνύει ως προσωρινούς αναδόχους τους οικονομικούς φορείς του κάτωθι πίνακα καθώς
σύμφωνα με το πρακτικό 2.3.2/12-10-2020 (ολοκληρώθηκε στις 19-10-2020) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και με τις 1083/01-09-
2020,όπως διορθώθηκε με την 1120/08-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΤΕ είναι
πρώτοι επιλαχόντες
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1 2
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,
ΛΑΜΠΡΟΣ

Β22 1074

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΡΕΤΡΙΑ-
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-
ΑΛΙΒΕΡΙ (ΜΟΝΟ

ΠΡΩΪ)

ΧΑΟ 8555 55,79 € 10,95%

Β23 1075

ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ-
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-

ΕΡΕΤΡΙΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡ.)

ΧΑΟ 8555 82,66 € 11,00%

Β49 1134

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΜΠΟΥΡΤΖΙ-
ΛΙΝΟΒΡΟΧΙ-

ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-
ΕΡΕΤΡΙΑ-

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-
ΑΛΙΒΕΡΙ (ΜΟΝΟ

ΕΠΙΣΤΡ.)

ΧΑΥ 4065 63,57 € 11,00%

2 15
ΠΕΡΛΕΠΕΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΠΑΝ
ΑΓΙΩΤΗΣ

Β13 1161

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΙΧΑΔΑΣ-ΛΟΥΤΡΑ

ΑΙΔΗΨΟΥ-
ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ-

Ν.ΠΥΡΓΟΣ-ΩΡΕΟΙ -
Ν.ΣΙΝΑΣΣΟΣ-ΙΣΤΙΑΙΑ-
ΚΑΜΑΡΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ.

ΜΙΧ 7544 168,48
€ 7,00%

3 18 ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ
ΣΙΑ Ε.Ε Β41 920

ΓΑΙΔΑΡΟΣ -ΑΛΥΚΕΣ-
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ-ΒΙΓΛΕΖΑ-
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ(ΟΔΟΣ
ΣΩΡΟΥ)-ΔΡΟΣΙΑ &

ΕΠΙΣΤΡ.

ΒΙΚ 5880 99,73 € 11,00%

4 19

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ

ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ

Β48 1083
ΠΡΑΣΙΚΟ -ΜΗΛΑΚΙ -
ΟΙΚ. ΔΕΗ- ΚΑΡΑΒΟΣ

& ΕΠΙΣΤΡ.
ΧΑΡ 5110 42,90 € 0,00%
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ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ Ν.
ΕΥΒΟΙΑΣ

5. Αναδεικνύει τα κάτωθι δρομολόγια, ως άγονα, σύμφωνα με τα πρακτικά 2.3.2/12-10-
2020 (ολοκληρώθηκε στις 19-10-2020) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ και 2.3.3/01-04-2021
(ολοκληρώθηκε στις 07-04-2021) της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης
Προσφορών, καθώς μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα, της παρ. 2.3 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 Διακήρυξης 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» και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την 1083/01-09-
2020,όπως διορθώθηκε με την 1120/08-09-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΤΕ,
δεν υπάρχουν επιλαχόντες προσωρινοί ανάδοχοι.

Α/
Α

ΤΜΗΜ
Α

ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ
ΟΥ

ΜΕΣΟΝ

1 Β3 ΘΕΟΛΟΓΟΣ- ΠΟΥΡΝΟΣ- ΠΙΣΣΩΝΑΣ 908 ΜΙΚ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

2 Β7 ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ- ΜΥΛΟΙ- ΕΡΕΤΡΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 705 ΜΙΚ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

3 Β10 ΣΙΜΙΑ- ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ- ΒΟΥΤΑ- ΙΣΤΙΑΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. (ΤΡ,ΤΕ,ΠΕ) 168 ΜΙΚ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

4 Β12 ΝΕΟΧΩΡΙ- ΣΙΝΑΣΟΣ- ΙΣΤΙΑΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 745 ΜΙΚ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

5 Β15 ΚΑΛΥΒΙΑ- ΝΙΚΑΣΙΟ- ΑΛΑΜΑΝΕΪΚΑ- ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ-
ΚΑΡΥΣΤΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 1049 ΜΙΚ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

6 Β16 ΤΡΑΧΗΛΙ- ΠΑΡΑΜΕΡΙΤΕΣ- ΑΓ.ΛΟΥΚΑΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 190 ΜΙΚ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

7 Β19 ΒΡΥΣΗ- ΕΠΙΣΚΟΠΗ- ΓΑΙΑ-ΚΟΙΛΙ-ΜΟΝΟΔΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ. 735 ΜΙΚ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

8 Β28 ΣΥΚΙΕΣ- ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ- ΝΕΟΧΩΡΙ- ΔΑΦΝΗ- ΛΟΦΙΣΚΟΣ- ΧΑΝΙΑ
ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ- ΑΥΛΩΝΑΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ. (16:00) 1158 ΜΙΚ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

9 Β30 ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ.ΑΝΝΑΣ- ΑΓ.ΑΝΝΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 127 ΜΙΚ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

10 Β50 ΩΡΩΠΟΣ- ΣΥΚΑΜΙΝΟ ΩΡΩΠΟΥ- ΔΗΛΕΣΙ- ΜΟΡΦΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ
ΑΥΛΙΔΑΣ- ΦΑΡΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ- ΧΑΛΚΙΔΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 1135 ΜΙΚ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

11 Β52 ΤΡΙΑΔΑ- ΚΑΣΤΕΛΑ- ΨΑΧΝΑ- Ν.ΑΡΤΑΚΗ- ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ-
ΧΑΡΑΥΓΗ- ΧΑΛΚΙΔΑ (ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ) & ΕΠΙΣΤΡ. 1138 ΜΙΚ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

12 Β55 ΠΑΝΟΡΑΜΑ- ΛΙΝΟΒΡΟΧΙ- ΣΠΗΛΙΕΣ- ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ-
ΣΕΛΜΑΝ- ΛΕΥΚΑΝΤΙ- ΒΑΣΙΛΙΚΟ & ΕΠΙΣΤΡ. 1147 ΜΙΚ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

6. Εγκρίνει την παρακράτηση εν μέρει ή ολόκληρων των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, των
απορριπτέων αναδόχων του κάτωθι πίνακα, λόγω απόρριψης αυτών μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας αξιολόγησης των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα, της
παρ. 2.3 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-
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2020 Διακήρυξης 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»,
σύμφωνα με το σκεπτικό του πρακτικού 2.3.2/12-10-2020 (ολοκληρώθηκε στις 19-10-2020)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών,
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5.3.2 Γ της με αριθμ. πρωτ. 96276/2990/27-05-2020
(ΑΔΑΜ: 20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης Μεταφοράς Μαθητών.
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1 9
ΚΟΛΤΣΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

1275/23-07-2020
ΤΑΜΕΙΟ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩ
Ν & ΔΑΝΕΙΩΝ

240,00 € Β50 1135

ΩΡΩΠΟΣ-ΣΥΚΑΜΙΝΟ
ΩΡΩΠΟΥ-ΔΗΛΕΣΙ-
ΜΟΡΦΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ
ΑΥΛΙΔΑΣ-ΦΑΡΟΣ

ΑΥΛΙΔΑΣ-ΧΑΛΚΙΔΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

236,41 € 236,41 €

2 10

ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

GRZ113586/28-
07-2020 ALPHA

BANK
2.759,11 €

Β41 920

ΓΑΙΔΑΡΟΣ -ΑΛΥΚΕΣ-
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ-ΒΙΓΛΕΖΑ-
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ(ΟΔΟΣ
ΣΩΡΟΥ)-ΔΡΟΣΙΑ &

ΕΠΙΣΤΡ.

294,16 €

518,91 €

Β55 1147

ΠΑΝΟΡΑΜΑ-
ΛΙΝΟΒΡΟΧΙ-ΣΠΗΛΙΕΣ-
ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ-ΣΕΛΜΑΝ-
ΛΕΥΚΑΝΤΙ-ΒΑΣΙΛΙΚΟ &

ΕΠΙΣΤΡ.

224,75 €

3 13
ΝΟΝΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ,
ΜΙΧΑΗΛ

281/27-07-2020
ΤΑΜΕΙΟ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩ
Ν ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

112,61 € Β48 1083
ΠΡΑΣΙΚΟ -ΜΗΛΑΚΙ -ΟΙΚ.

ΔΕΗ- ΚΑΡΑΒΟΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.

112,61 € 112,61 €

4 19

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ

ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ Ν.
ΕΥΒΟΙΑΣ

3742/29-07-2020
ΤΑΜΕΙΟ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩ
Ν & ΔΑΝΕΙΩΝ

6.552,48 €

Β3 908 ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΠΟΥΡΝΟΣ-
ΠΙΣΣΩΝΑΣ & ΕΠΙΣΤΡ. 121,28 €

2.267,64 €

Β7 705 ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-ΜΥΛΟΙ-
ΕΡΕΤΡΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 112,61 €

Β10 168
ΣΙΜΙΑ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ-
ΒΟΥΤΑ-ΙΣΤΙΑΙΑ &
ΕΠΙΣΤΡ. (ΤΡ,ΤΕ,ΠΕ)

79,60 €

Β12 745 ΝΕΟΧΩΡΙ-ΣΙΝΑΣΟΣ-
ΙΣΤΙΑΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 112,61 €

Β13 1161

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑΔΑΣ-
ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ-
ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ-

Ν.ΠΥΡΓΟΣ-ΩΡΕΟΙ -
Ν.ΣΙΝΑΣΣΟΣ-ΙΣΤΙΑΙΑ-
ΚΑΜΑΡΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ.

475,55 €

Β15 1049

ΚΑΛΥΒΙΑ-ΝΙΚΑΣΙΟ-
ΑΛΑΜΑΝΕΪΚΑ-ΑΣΠΡΑ
ΧΩΜΑΤΑ-ΚΑΡΥΣΤΟΣ &

ΕΠΙΣΤΡ.

112,61 €
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Β16 190
ΤΡΑΧΗΛΙ-

ΠΑΡΑΜΕΡΙΤΕΣ-
ΑΓ.ΛΟΥΚΑΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

108,31 €

Β19 735
ΒΡΥΣΗ - ΕΠΙΣΚΟΠΗ-

ΓΑΙΑ-ΚΟΙΛΙ-ΜΟΝΟΔΡΙ &
ΕΠΙΣΤΡ.

112,61 €

Β22 1074
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΡΕΤΡΙΑ-

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-ΑΛΙΒΕΡΙ
(ΜΟΝΟ ΠΡΩΪ)

164,46 €

Β23 1075

ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ-
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-ΕΡΕΤΡΙΑ-

ΧΑΛΚΙΔΑ (ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡ.)

243,81 €

Β28 1158

ΣΥΚΙΕΣ-ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ-
ΝΕΟΧΩΡΙ-ΔΑΦΝΗ-
ΛΟΦΙΣΚΟΣ-ΧΑΝΙΑ
ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ-

ΑΥΛΩΝΑΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ.
(16:00)

116,60 €

Β30 127 ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ -
ΑΓ.ΑΝΝΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 112,61 €

Β49 1134

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΜΠΟΥΡΤΖΙ-
ΛΙΝΟΒΡΟΧΙ-

ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-
ΕΡΕΤΡΙΑ-ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-

ΑΛΙΒΕΡΙ (ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡ.)

187,50 €

Β52 1138

ΤΡΙΑΔΑ-ΚΑΣΤΕΛΑ-
ΨΑΧΝΑ-Ν. ΑΡΤΑΚΗ-ΕΞΩ
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ-ΧΑΡΑΥΓΗ-

ΧΑΛΚΙΔΑ
( ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ ) &

ΕΠΙΣΤΡ.

207,48 €

7. Εγκρίνει την παύση των σχετικών δρομολογίων στους προαναφερόμενους (σημείο 3)
απορριπτέους προσωρινούς αναδόχους σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα
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1 9 ΚΟΛΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β50 1135

ΩΡΩΠΟΣ-ΣΥΚΑΜΙΝΟ
ΩΡΩΠΟΥ-ΔΗΛΕΣΙ-ΜΟΡΦΑ-
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΥΛΙΔΑΣ-ΦΑΡΟΣ
ΑΥΛΙΔΑΣ-ΧΑΛΚΙΔΑ & ΕΠΙΣΤΡ.

2 10
ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Β41 920

ΓΑΙΔΑΡΟΣ -ΑΛΥΚΕΣ-
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ-ΒΙΓΛΕΖΑ-ΑΓΙΑ

ΑΝΝΑ(ΟΔΟΣ ΣΩΡΟΥ)-ΔΡΟΣΙΑ
& ΕΠΙΣΤΡ.

Β55 1147
ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΛΙΝΟΒΡΟΧΙ-
ΣΠΗΛΙΕΣ-ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ-
ΣΕΛΜΑΝ-ΛΕΥΚΑΝΤΙ-
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ΒΑΣΙΛΙΚΟ & ΕΠΙΣΤΡ.

3 13 ΝΟΝΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ,
ΜΙΧΑΗΛ Β48 1083 ΠΡΑΣΙΚΟ -ΜΗΛΑΚΙ -ΟΙΚ.

ΔΕΗ- ΚΑΡΑΒΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

4 19

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν.

ΕΥΒΟΙΑΣ

Β3 908 ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΠΟΥΡΝΟΣ-
ΠΙΣΣΩΝΑΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

Β7 705 ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-ΜΥΛΟΙ-
ΕΡΕΤΡΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ.

Β10 168 ΣΙΜΙΑ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ-ΒΟΥΤΑ-
ΙΣΤΙΑΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. (ΤΡ,ΤΕ,ΠΕ)

Β12 745 ΝΕΟΧΩΡΙ-ΣΙΝΑΣΟΣ-ΙΣΤΙΑΙΑ &
ΕΠΙΣΤΡ.

Β13 1161

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑΔΑΣ-
ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ-

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ-Ν.ΠΥΡΓΟΣ-
ΩΡΕΟΙ - Ν.ΣΙΝΑΣΣΟΣ-ΙΣΤΙΑΙΑ-

ΚΑΜΑΡΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ.

Β14 1164 Ν.ΠΥΡΓΟΣ-ΩΡΕΟΙ (ΜΟΝΟ
ΕΠΙΣΤΡ.)

Β15 1049

ΚΑΛΥΒΙΑ-ΝΙΚΑΣΙΟ-
ΑΛΑΜΑΝΕΪΚΑ-ΑΣΠΡΑ
ΧΩΜΑΤΑ-ΚΑΡΥΣΤΟΣ &

ΕΠΙΣΤΡ.

Β16 190 ΤΡΑΧΗΛΙ-ΠΑΡΑΜΕΡΙΤΕΣ-
ΑΓ.ΛΟΥΚΑΣ & ΕΠΙΣΤΡ.

Β19 735 ΒΡΥΣΗ - ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΓΑΙΑ-
ΚΟΙΛΙ-ΜΟΝΟΔΡΙ & ΕΠΙΣΤΡ.

Β22 1074
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΡΕΤΡΙΑ-

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-ΑΛΙΒΕΡΙ
(ΜΟΝΟ ΠΡΩΪ)

Β23 1075
ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ-ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-
ΕΡΕΤΡΙΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ (ΜΟΝΟ

ΕΠΙΣΤΡ.)

Β28 1158

ΣΥΚΙΕΣ-ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ-ΝΕΟΧΩΡΙ-
ΔΑΦΝΗ-ΛΟΦΙΣΚΟΣ-ΧΑΝΙΑ
ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ-ΑΥΛΩΝΑΡΙ &

ΕΠΙΣΤΡ. (16:00)

Β30 127 ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ -
ΑΓ.ΑΝΝΑ & ΕΠΙΣΤΡ.

Β49 1134

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΜΠΟΥΡΤΖΙ-
ΛΙΝΟΒΡΟΧΙ-ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-
ΕΡΕΤΡΙΑ-ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-
ΑΛΙΒΕΡΙ (ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡ.)

Β52 1138 ΤΡΙΑΔΑ-ΚΑΣΤΕΛΑ-ΨΑΧΝΑ-Ν.
ΑΡΤΑΚΗ-ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ-
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ΧΑΡΑΥΓΗ-ΧΑΛΚΙΔΑ
( ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙ ) & ΕΠΙΣΤΡ.

8.Εγκρίνει την κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών
δρομολογίων στους προαναφερόμενους (σημείο 4 ) προσωρινούς αναδόχους, βάσει των
διατάξεων του αρ. 33 παρ.1 του Ν.4713/2020 (Α΄147), σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα.
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1 2
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΛΑ
ΜΠΡΟΣ

Β22 1074 ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΡΕΤΡΙΑ-ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-ΑΛΙΒΕΡΙ
(ΜΟΝΟ ΠΡΩΪ)

Β23 1075 ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ-ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-ΕΡΕΤΡΙΑ-ΧΑΛΚΙΔΑ
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡ.)

Β49 1134
ΧΑΛΚΙΔΑ-ΜΠΟΥΡΤΖΙ-ΛΙΝΟΒΡΟΧΙ-

ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-ΕΡΕΤΡΙΑ-ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ-
ΑΛΙΒΕΡΙ (ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡ.)

2 15
ΠΕΡΛΕΠΕΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΠΑΝ
ΑΓΙΩΤΗΣ

Β13 1161
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑΔΑΣ-ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ-

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ-Ν.ΠΥΡΓΟΣ-ΩΡΕΟΙ -
Ν.ΣΙΝΑΣΣΟΣ-ΙΣΤΙΑΙΑ-ΚΑΜΑΡΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ.

3 18 ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ
ΣΙΑ Ε.Ε Β41 920 ΓΑΙΔΑΡΟΣ -ΑΛΥΚΕΣ-ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ-ΒΙΓΛΕΖΑ-

ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ(ΟΔΟΣ ΣΩΡΟΥ)-ΔΡΟΣΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ.

4 19

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ

ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ Ν.
ΕΥΒΟΙΑΣ

Β48 1083 ΠΡΑΣΙΚΟ -ΜΗΛΑΚΙ -ΟΙΚ. ΔΕΗ- ΚΑΡΑΒΟΣ &
ΕΠΙΣΤΡ.

9. Εγκρίνει την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τους νέους (σημείο 4 της παρούσας
εισήγησης) προσωρινούς αναδόχους.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 545

ΘΕΜΑ 39ο:Έγκριση του πρακτικού 6.3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου – Αποδεικτικά μέσα της 06/2020 με αρ. πρωτ. 212318/6403/13-10-2020 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
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των άγονων
δρομολογίων της 02/2020 με αρ. πρωτ. 142832/4292/20-07-2020 πρόσκλησης «Μεταφοράς
μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής
αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 &
2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 229.616,11 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 75312/2071/14-04-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε : “Για τους λόγους που έχουμε αναλύσει, που άπτονται με την
πολυπλοκότητα της διαδικασίας και το κενό που διαπιστώνεται στην εφαρμογή του νόμου θα
είμαστε στο λευκό.”

Η κα Μπατζελή και οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς ψήφισαν λευκό.

Ο κ. Χρονάς δήλωσε: “Αδυνατούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΣ ΑΓΟΡΩΝ στις συνθήκες της πολυπλοκότητας που διακρίνει την οργάνωση των
μαθητικών δρομολογίων……
Η κρίση και η Ψήφος μας αποκτούν εντελώς τυπικό χαρακτήρα και δεν διασφαλίζουν την
ορθότητα των επιλογών……
Σε αυτή την βάση…. ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την Ψηφοφορία.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ. 6.3/10-03-2021 (ολοκληρώθηκε στις 13-04-2021) Πρακτικό της Επιτροπής
διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών που αφορούν τον έλεγχο των
δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου – Αποδεικτικά Μέσα, της 06/2020 με αρ. πρωτ.
212318/6403/13-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007469745 2020-10-13) 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 των άγονων
δρομολογίων της 02/2020 με αρ. πρωτ. 142832/4292/20-07-2020 πρόσκλησης «Μεταφοράς
μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής
αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 &
2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 229.616,11 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος:
100246).

2.Απορρίπτει τον προσωρινό ανάδοχο του κάτωθι πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ 3 του πρακτικού 6.3/10-03-
2021 (ολοκληρώθηκε στις 13-04-2021)) καθώς σύμφωνα με το πρακτικό 6.3/10-03-2021
(ολοκληρώθηκε στις 13-04-2021) της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης
Προσφορών διαπιστώθηκε ότι μετά την αξιολόγηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα, της παρ. 2.3 της 06/2020 με αρ. πρωτ.
212318/6403/13-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007469745 2020-10-13) 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 των άγονων
δρομολογίων της 02/2020 με αρ. πρωτ. 142832/4292/20-07-2020 πρόσκλησης «Μεταφοράς
μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής
αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 &
2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 229.616,11 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος:
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100246), υπέβαλλε με ελλείψεις τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή τα δικαιολογητικά του δεν
μπόρεσαν να συμπληρωθούν με τη διαδικασία της παρ. Α του άρθρου 5.3.2 της υπ’ αριθ. πρωτ.
96276/2990/27-05-2020 διακήρυξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

Α/Α

ΑΡΙΘΜ

ΟΣ
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ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

1 1

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ

ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ Ν

ΕΥΒΟΙΑΣ

ΧΑΡ60

85
Β9 160

ΚΑΜΑΤΡΙΑΔΕΣ

–

ΓΑΛΑΤΣΑΔΕΣ –

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΣΣ

Α - ΙΣΤΙΑΙΑ &

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

1. ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ

ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ

ΟΔΗΓΟΥ ΠΑΤΟΥΛΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ

ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.

2. ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ

ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΣ

ΣΥΝΟΔΟΥ ΣΑΚΚΗ

ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ

ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.

3. Αναδεικνύει το δρομολόγιο, του κάτωθι πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ 4 του πρακτικού 6.3/10-03-
2021 (ολοκληρώθηκε στις 13-04-2021)) ως άγονο, σύμφωνα με το πρακτικό 6.3/10-03-2021
(ολοκληρώθηκε στις 13-04-2021) της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης
Προσφορών, καθώς μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα, της παρ. 2.3 της 06/2020 με αρ. πρωτ.
212318/6403/13-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007469745 2020-10-13) 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 των άγονων
δρομολογίων της 02/2020 με αρ. πρωτ. 142832/4292/20-07-2020 πρόσκλησης «Μεταφοράς
μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής
αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 &
2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 229.616,11 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος:
100246).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 – ΑΓΟΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΟΜΟΛ. ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕΣΟΝ

1 Β9 160 ΚΑΜΑΤΡΙΑΔΕΣ – ΓΑΛΑΤΣΑΔΕΣ –
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ - ΙΣΤΙΑΙΑ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

4. Εγκρίνει την παρακράτηση ολόκληρης της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, του
προσωρινού αναδόχου του κάτωθι πίνακα, λόγω απόρριψης αυτού μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας αξιολόγησης των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα, της
παρ. 2.3 της 06/2020 με αρ. πρωτ. 212318/6403/13-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007469745 2020-
10-13) 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
των άγονων δρομολογίων της 02/2020 με αρ. πρωτ. 142832/4292/20-07-2020 πρόσκλησης
«Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης
χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-
2022 & 2022-2023», σύμφωνα με το σκεπτικό του πρακτικού 6.3/10-03-2021 (ολοκληρώθηκε στις
13-04-2021)) της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, κατ’
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5.3.2 Γ της με αριθμ. πρωτ. 96276/2990/27-05-2020 (ΑΔΑΜ:
20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης Μεταφοράς Μαθητών.
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ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ

ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ Ν.
ΕΥΒΟΙΑΣ

4084/20-10-2020
ΤΑΜΕΙΟ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩ
Ν & ΔΑΝΕΙΩΝ

63,28 € Β9 160

ΚΑΜΑΤΡΙΑΔΕΣ –

ΓΑΛΑΤΣΑΔΕΣ –

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ

- ΙΣΤΙΑΙΑ &

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

63,28 € 63,28 €

5. Εγκρίνει την παύση του δρομολογίου στον προαναφερόμενο (σημείο 2 ) απορριπτέο
προσωρινό ανάδοχο σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
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ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ

ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν

Β9 160

ΚΑΜΑΤΡΙΑΔΕΣ –

ΓΑΛΑΤΣΑΔΕΣ –

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ - ΙΣΤΙΑΙΑ &

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
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ΕΥΒΟΙΑΣ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 546

ΘΕΜΑ 40ο:Έγκριση του πρακτικού 7.4 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών της 07/2020 με αρ. πρωτ. 213747/6438/14-10-2020 Πρόσκλησης για
την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020
(20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ
(ΔΣΑ) (Α/Α Συστήματος: 100304), σχετικά με την αντικατάσταση προσωρινού αναδόχου, Π.Ε.
Εύβοιας.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 70886/1909/15-04-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε : “Για τους λόγους που έχουμε αναλύσει, που άπτονται με την
πολυπλοκότητα της διαδικασίας και το κενό που διαπιστώνεται στην εφαρμογή του νόμου θα
είμαστε στο λευκό.”

Η κα Μπατζελή και οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς ψήφισαν λευκό.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε σχετικά με το θέμα: “Αδυνατούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΣ ΑΓΟΡΩΝ στις συνθήκες της πολυπλοκότητας που διακρίνει την
οργάνωση των μαθητικών δρομολογίων……
Η κρίση και η Ψήφος μας αποκτούν εντελώς τυπικό χαρακτήρα και δεν διασφαλίζουν την
ορθότητα των επιλογών……
Σε αυτή την βάση…. ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την Ψηφοφορία.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 7.4/23-02-2021 (ολοκληρώθηκε στις 07-04-2021) Πρακτικό της
Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών που αφορά την
αντικατάσταση του προσωρινού αναδόχου κ. Σταμούλου Κωνσταντίνου του Σωτηρίου, της
07/2020 με αρ. πρωτ. 213747/6438/14-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007476545 2020-10-14)
Πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ»
στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
των άγονων δρομολογίων της 04/2020 με αρ. πρωτ. 147584/4385/24-07-2020 πρόσκλησης
«Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης
χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-
2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 2.846.003,73 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης». Α/Α Συστήματος: 100304,
από τον υιό του Σταμούλο Δημήτριο του Κωνσταντίνου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων
διατάξεις της παρ. Β3η του Παραρτήματος ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της
96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης 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», σύμφωνα με τις οποίες ………… «Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας οχήματος
Δημόσιας Χρήσεως, (πώλησης ή μεταβίβασης του οχήματος πριν ή κατά τη διάρκεια της
σύμβασης) ο νέος ιδιοκτήτης υπεισέρχεται αυτομάτως στα δικαιώματα και υποχρεώσεων που
απορρέουν από τις συμβάσεις που θα υπογραφούν……..».
2. Αντικαθιστά τον προσωρινό ανάδοχο κ. Σταμούλο Κωνσταντίνο του Σωτηρίου από τον υιό του
κ. Σταμούλο Δημήτριο του Κωνσταντίνου στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από την σύμβαση που θα υπογραφεί κατά την διαγωνιστική διαδικασία της 07/2020 με αρ. πρωτ.
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213747/6438/14-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007476545 2020-10-14) Πρόσκλησης για την
υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της
96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των άγονων
δρομολογίων της 04/2020 με αρ. πρωτ. 147584/4385/24-07-2020 πρόσκλησης «Μεταφοράς
μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής
αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 &
2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 2.846.003,73 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης». Α/Α Συστήματος: 100304,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Β3η του Παραρτήματος ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
της 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης 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»
3. Ορίζει τον οικονομικό φορέα κ. Σταμούλο Δημήτριο του Κωνσταντίνου ως προσωρινό ανάδοχο,
σε αντικατάστασή του πατέρα του κ. Σταμούλο Κωνσταντίνο του Σωτηρίου , σε συνέχεια της
1635/01-12-2020 (Πρακτικό 44, Θέμα 23ο, ΑΔΑ: ΩΗΜΧ7ΛΗ-349) απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής της ΠΣΤΕ, για τα τμήματα του κάτωθι πίνακα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ανάθεσης
αυτών, όπως αυτά αποτυπώνονται στην ανωτέρω σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
της ΠΣΤΕ.

ΤΜ
ΗΜ

Α

ΚΩ
ΔΙ
ΚΟ

Σ
ΔΡ

Ο
Μ
Ο
ΛΟ

ΓΙ
Ο
Υ
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ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΙΜΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗ

Δ37 169 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ-ΓΟΥΒΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ. ΤΑΕ2663 20,56 € 0,00%

Δ43 279 ΑΓΡΙΟΒΟΤΑΝΟ-ΓΟΥΒΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ. ΤΑΕ2663 29,44 € 0,00%

Δ64 1039 ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ-ΓΟΥΒΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ.-1 ΤΑΕ2663 38,64 € 0,00%

Δ65 1040 ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ-ΓΟΥΒΕΣ & ΕΠΙΣΤΡ.-2 ΤΑΕ2663 38,64 € 0,00%

4. Εγκρίνει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, για τον νέο προσωρινό ανάδοχο κ.
Σταμούλο Δημήτριο του Κωνσταντίνου στο επόμενο στάδιο.
5. Εγκρίνει την κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, στον νέο προσωρινό ανάδοχο κ.
Σταμούλο Δημήτριο του Κωνσταντίνου ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων, βάσει
των διατάξεων του αρ. 33 παρ.1 του Ν.4713/2020 (Α΄147).

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 547

ΘΕΜΑ 41ο:Έγκριση του πρακτικού 10.1 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών της 10/2021 με αρ. πρωτ. 63541/1745/30-03-2021 πρόσκλησης για
την υποβολή προσφορών νέων δρομολογίων 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 91.413,42 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 76860/2115/15-04-
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2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας προς την Επιτροπή, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε : “Για τους λόγους που έχουμε αναλύσει, που άπτονται με την
πολυπλοκότητα της διαδικασίας και το κενό που διαπιστώνεται στην εφαρμογή του νόμου θα
είμαστε στο λευκό.”

Η κα Μπατζελή και οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς ψήφισαν λευκό.

Ο κ. Χρονάς επεσήμανε: “Αδυνατούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΣ ΑΓΟΡΩΝ στις συνθήκες της πολυπλοκότητας που διακρίνει την οργάνωση των
μαθητικών δρομολογίων……
Η κρίση και η Ψήφος μας αποκτούν εντελώς τυπικό χαρακτήρα και δεν διασφαλίζουν την
ορθότητα των επιλογών……
Σε αυτή την βάση…. ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την Ψηφοφορία.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’αριθμ. 10.1/15-04-2021 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού
και Αξιολόγησης Προσφορών που αφορά την αποσφράγιση και έλεγχο των Δικαιολογητικών
Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών της 10/2021 με αριθμ. πρωτ. 63541/1745/30-03-2021
πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών νέων δρομολογίων 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
91.413,42 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α
Συστήματος: 108319).
2.Αναδεικνύει τα κάτωθι δρομολόγια, ως άγονα καθώς μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
αποσφράγισης του διαγωνισμού προέκυψε ότι κανένας οικονομικός φορέας δεν υπέβαλλε
προσφορά για τα εν λόγω δρομολόγια, σύμφωνα με το πρακτικό 10.1/15-04-2021 της Επιτροπής
διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών

Α/
Α

ΤΜΗΜ
Α ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ

ΟΥ
ΜΕΣΟΝ

1 Α41 ΜΑΛΑΚΩΝΤΑΣ-ΜΥΛΟΙ-ΕΡΕΤΡΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 1237 ΜΕΓ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

2 Α42 ΜΑΓΟΥΛΑ – ΚΟΤΡΩΝΙ-ΕΡΕΤΡΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. 1238 ΜΕΓ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 548

ΘΕΜΑ 42ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 31 πρακτικού της επιτροπής και κατακύρωση του
ηλεκτρονικού ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού της αρ. πρωτ. 139891/4542/15-7-2020 1ης
Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 10/94449/3454/5-
5-2020 διακήρυξης για την “Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για μεταφορά μαθητών
αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023”,
προϋπολογισμού 12.863.805,46 € με Φ.Π.Α.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 50509/1983/10-03-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
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Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

Δεδομένου της κρισιμότητας και της σπουδαιότητας του έργου της μεταφοράς μαθητών,
αποφάσισε ομόφωνα την επανεξέταση του θέματος από την επιτροπή διαγωνισμού, ως
προς τους λόγους απόρριψης των προσφορών των οικονομικών φορέων και αν αυτές μπορούν
με οποιοδήποτε τρόπο να θεραπευθούν, υπό το πρίσμα σχετικών αποφάσεων που έχουν
εκδοθεί από την ΑΕΕΠ, καθώς κύριο μέλημα μας θα πρέπει να είναι η απρόσκοπτη μεταφορά
των μαθητών από και προς σχολικές μονάδες και η υποστήριξη του οικογενειακού
προγραμματισμού των μαθητών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 549

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 32 πρακτικού της επιτροπής και κατακύρωση του
ηλεκτρονικού ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού της αρ. πρωτ. 189366/5773/16-9-2020 2ης
Πρόσκλησης Οικονομικών Προσφορών σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 10/94449/3454/5-5-2020
διακήρυξης για την “ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021, 2021-
2022 & 2022-2023”, προϋπολογισμού 12.863.805,46 € με Φ.Π.Α.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 50501/1982/10-03-
2021 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

Δεδομένου της κρισιμότητας και της σπουδαιότητας του έργου της μεταφοράς μαθητών,
αποφάσισε ομόφωνα την επανεξέταση του θέματος από την επιτροπή διαγωνισμού, ως
προς τους λόγους απόρριψης των προσφορών των οικονομικών φορέων και αν αυτές μπορούν
με οποιοδήποτε τρόπο να θεραπευθούν, υπό το πρίσμα σχετικών αποφάσεων που έχουν
εκδοθεί από την ΑΕΕΠ, καθώς κύριο μέλημα μας θα πρέπει να είναι η απρόσκοπτη μεταφορά
των μαθητών από και προς σχολικές μονάδες και η υποστήριξη του οικογενειακού
προγραμματισμού των μαθητών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 550

ΘΕΜΑ 44ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 33 πρακτικού της επιτροπής και κατακύρωση του
ηλεκτρονικού ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού της αρ. πρωτ. 200037/6011/29-09-2020 3ης
Πρόσκλησης Οικονομικών Προσφορών σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 10/94449/3454/5-5-2020
διακήρυξης για την “Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για μεταφορά μαθητών
αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023”,
προϋπολογισμού 12.863.805,46 € με Φ.Π.Α.

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 50497/1981/10-03-
2021 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

Δεδομένου της κρισιμότητας και της σπουδαιότητας του έργου της μεταφοράς μαθητών,
αποφάσισε ομόφωνα την επανεξέταση του θέματος από την επιτροπή διαγωνισμού, ως
προς τους λόγους απόρριψης των προσφορών των οικονομικών φορέων και αν αυτές μπορούν
με οποιοδήποτε τρόπο να θεραπευθούν, υπό το πρίσμα σχετικών αποφάσεων που έχουν
εκδοθεί από την ΑΕΕΠ, καθώς κύριο μέλημα μας θα πρέπει να είναι η απρόσκοπτη μεταφορά
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των μαθητών από και προς σχολικές μονάδες και η υποστήριξη του οικογενειακού
προγραμματισμού των μαθητών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 551

ΘΕΜΑ 45ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 34 πρακτικού της επιτροπής και κατακύρωση του
ηλεκτρονικού ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού της αρ. πρωτ. 220805/6709/21-10-2020 4ης
Πρόσκλησης Οικονομικών Προσφορών σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 10/94449/3454/5-5-2020
διακήρυξης για την “Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για μεταφορά μαθητών
αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023”,
προϋπολογισμού 12.863.805,46 € με Φ.Π.Α..

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 68272/2395/05-04-
2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Σ.Ε. προς την
Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε : “Για τους λόγους που έχουμε αναλύσει, που άπτονται με την
πολυπλοκότητα της διαδικασίας και το κενό που διαπιστώνεται στην εφαρμογή του νόμου θα
είμαστε στο λευκό.”

Η κα Μπατζελή και οι κ.κ. Δούρος και Σιαλμάς ψήφισαν λευκό.

Ο κ. Χρονάς ανέφερε: “Αδυνατούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΣ ΑΓΟΡΩΝ στις συνθήκες της πολυπλοκότητας που διακρίνει την οργάνωση των
μαθητικών δρομολογίων……
Η κρίση και η Ψήφος μας αποκτούν εντελώς τυπικό χαρακτήρα και δεν διασφαλίζουν την
ορθότητα των επιλογών……
Σε αυτή την βάση…. ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την Ψηφοφορία.”

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

1.Εγκρίνει το υπ’ αριθμ. 34/15-3-2021 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης
προσφορών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης του ηλεκτρονικού ανοικτού, δημόσιου
διαγωνισμού της 4ης Πρόσκλησης Οικονομικών Προσφορών αρ. Πρωτ 220805/6709/21-10-2020
σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 10/94449/3454/5-5-2020 διακήρυξης για την “ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023”, προϋπολογισμού
12.863.805,46 € με Φ.Π.Α., που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών
κατακύρωσης των αναδειχθέντων προσωρινών μειοδοτών που υποβλήθηκαν στον εν λόγω
διαγωνισμό.

2. Κατακυρώνει τον ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό της αριθμ πρωτ.
220805/6709/21-10-2020 4ης Πρόσκλησης Οικονομικών Προσφορών για την ανάθεση των
δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας
για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 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 στους κάτωθι αναδόχους,
σύμφωνα με την προσφορά τους:
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ΤΜΗΜΑ
ΑΦΕΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΣ
ΜΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ
(άνευ φπα)

-ΝΕΟ
22-

1ο Δημοτικό
σχολείο

Γοργοποτάμου
(ολοήμερο
τμήμα)

Κόμμα Χ. ΚΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 21% 16,75€

-ΝΕΟ
23-

1ο Δημοτικό
σχολείο

Γοργοποτάμου
(ολοήμερο
τμήμα)

Γοργοπόταμο
ς-

Αλεπόσπιτα-
Βαρδάτες-
Νέο Κρίκελο

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΖΗΣΗΣ 21%
19,20€

-ΝΕΟ
24-

Μαρίνι-Μελίσσια
Στυλίδας

Στυλίδα
(ανταπόκριση
με λεωφορείο
για Μουσικό
σχολείο

Λαμίας & 1ο
ΕΠΑΛ Λαμίας)

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15% 24,73€

-ΝΕΟ
25- Μαρίνι

1ο
Νηπιαγωγείο
Στυλίδας- 1ο
Δημοτικό
σχολείο
Στυλίδας

ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

19% 24,88€

- ΝΕΟ
26-

Δημοτικό
Καινουρίου
(ολοήμερο
τμήμα)

Πλατανιάς
ΜΠΕΛΛΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΛΟΣ
1% 9,43€

-ΝΕΟ
27-

Νηπιαγωγείο
Αμφίκλειας
(ολοήμερο
τμήμα)

Δρυμαία
ΦΟΡΤΑΤΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1% 17,57€

-ΝΕΟ
28-

Δημοτικό σχολείο
Δομοκού
(ολοήμερο
τμήμα)

Πουρνάρι -
Πετρωτό

ΑΥΓΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 1% 30,46€

-ΝΕΟ
29-

Δημοτικό σχολείο
Δομοκού
(ολοήμερο
τμήμα)

Παλαμάς
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1% 21,83€

-ΝΕΟ
30- Μαντασιά

Δομοκός
(ανταπόκριση
με λεωφορείο
για Μουσικό
σχολείο
Λαμίας)

ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1% 42,41€

-ΝΕΟ
31-

Νηπιαγωγείο
Εκκάρας
(ολοήμερο
τμήμα)

Βελεσιώτες-
Γαβράκια

ΚΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1% 15,08€

-ΝΕΟ
32- Καρυά Υπάτης

Λουτρά
Υπάτης

(ανταπόκριση
με ταξί στην

προσέλευση &
ανταπ με
μικρό

λεωφορείο
στην

αποχώρηση
για 3ο

Εσπερινό
ΕΠΑΛ Λαμίας

ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1% 30,29€
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-ΝΕΟ
33-

Γαλανέϊκα
Λαμίας (στάση
1ου ΕΠΑΛ

Λαμίας)- ανταπ.
με λεωφορείο
Δομοκός-Λαμία

Μουσικό
σχολείο
Λαμίας

ΚΑΚΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16% 22,31€

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 552

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστείδης Τασιός Δημήτριος Βουρδάνος Ελένη Παναγιώτου

Αικατερίνη Καλαντζή

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Μαρία Αναγνώστου

Χρήστος Δούρος

Βασίλειος Σιαλμάς

Δημήτριος Αναγνωστάκης

Κατερίνα Μπατζελή

Αναστάσιος Χρονάς

ΑΔΑ: 6ΗΤ77ΛΗ-ΣΦΔ
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